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ABSTRACT 
 

 

In tal van sporttakken is in de laatste decennia een algemene evolutie op te merken waarbij 

kunstgras aan populariteit wint. Deze nieuwe ondergrond impliceert echter een veranderende 

krachtwerking wat de specifieke speleigenschappen van de sport beïnvloedt. Binnen het 

voetbal wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van zijwaartse draaibewegingen die een 

optimale grip vereisen. De tractiecoëfficiënt tussen schoen en ondergrond is een bepalende 

factor voor de mate van grip en dient op kunstgras bijgevolg geoptimaliseerd te worden. 

Het doel van deze studie is de invloed van de ondergrond- en schoenconditie op de bepalende 

variabelen van de 135° draaibeweging te onderzoeken, waarbij de nadruk op de tractie tussen 

schoen en ondergrond ligt. 

Twaalf mannelijke subjecten van de topsportschool voetbal werden gedurende een 135° 

draaibeweging op Challenge Pro² kunstgras geanalyseerd. De testen werden afgelegd op een 

droge en natte ondergrond en er werd gebruik gemaakt van drie types voetbalschoenen (Turf 

Field, Firm Ground en Artificial Grass). De data werden verzameld aan de hand van Qualisys 

Track Manager, een AMTI-krachtenplatform en een Casio high-speed camera. De 

proefpersonen werden achteraf gevraagd een perceptievragenlijst in te vullen. 

Betreffende de invloed van de twee onderzochte condities op de tractie is in de resultaten een 

trend tot een lagere gemiddelde tractie van de TF schoen ten opzichte van de AG schoen 

gevonden en dit enkel in de natte conditie. In de perceptieresultaten worden gelijkaardige 

resultaten opgemerkt. De TF schoen scoort in de natte conditie namelijk significant lager voor 

de factoren grip, stabiliteit en algemene waardering. Binnen de ondergrondconditie wordt er 

een significant lagere maximale tractie in de natte conditie geregistreerd. Verder is ook de 

horizontale snelheid van het lichaamszwaartepunt en de initiële eversiehoek van de voet 

significant lager in de natte conditie. Binnen de schoenconditie wordt er bij de TF schoen een 

significant kleinere eversiehoek en een significant grotere vectorhoek op het moment van 

neerkomen vastgesteld. De perceptieresultaten van de schoen geven tenslotte een significant 

lagere score van de TF schoen weer voor de factoren rotationele belasting en algemeen 

schoencomfort. 

De resultaten duiden op een verschil tussen de ondergrond- en schoenconditie, maar ondanks 

de verwachting blijft de tractie relatief constant. Dit doet vermoeden dat er sprake is van 

adaptatie tijdens de contactfase en dient dus in verder onderzoek nader bestudeerd te worden.  



III 
 

ALGEMENE INLEIDING 
 

 

De Belgische voetbalcompetitie is in het seizoen 2009-2010 van start gegaan met een play-off 

systeem om het niveau van de vaderlandse competitie op te krikken en meer spanning te 

creëren. Door deze competitiehervorming is het seizoen uitgebreid tot 40 speeldagen met als 

gevolg dat de Belgische eersteklassers ook tijdens de kerstperiode dienen te voetballen. Dit 

voorstel lokte aanvankelijk heel wat protest uit bij de clubs en spelers maar uiteindelijk 

hebben de betrokken autoriteiten het licht op groen gezet om het plan te laten doorgaan. Na 

afloop van dit turbulente seizoen kan men concluderen dat deze competitiehervorming geen 

onbesproken zaak is geweest. Het gure winterweer heeft er toe geleid dat verschillende 

wedstrijden dienden uitgesteld te worden en de speelkalender bijgevolg overhoop werd 

gegooid. Deze huidige problemen leiden er toe dat steeds meer clubs een kunstgrasveld 

aanleggen om hun spelers het hele jaar door de ideale speelomstandigheden te kunnen 

aanbieden. Vanuit de Profliga moet misschien zelfs overwogen worden om, net zoals in 

Nederland, alle eersteklassers te verplichten een verwarmde grasmat aan te leggen. Dergelijke 

problemen zouden op die manier in de toekomst kunnen vermeden worden.  

De wereldwijde expansie van het kunstgras binnen het voetbal is ook in het aankomende 

wereldkampioenschap, dat plaatsvindt vanaf 11 juni, waar te nemen. In Zuid-Afrika wordt er 

voor het eerst in de geschiedenis van het wereldkampioenschap gespeeld op voetbalvelden die 

gedeeltelijk uit kunstgras bestaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Belgisch-Nederlandse 

bedrijf Desso Sports Systems dat de twee nieuwe kunstgrasmatten in de voetbalstadions van 

Nelspruit en Polokwane geplaatst heeft. Deze introductie van kunstgras in het belangrijkste 

voetbalevenement van de wereld wordt door velen aanschouwd als het kenteringmoment 

waarop kunstgras wereldwijd toegepast zal worden. Steeds meer kunstgrassystemen zullen 

ontwikkeld worden en de kunstgrasindustrie wordt zo verder gecommercialiseerd. De nieuwe 

technologieën impliceren een veranderende interactie tussen ondergrond en schoen en geven 

bijgevolg aanleiding tot de behoefte naar aangepast schoeisel. Onder de sportmerken wordt 

reeds geanticipeerd op deze nieuwe trend met specifieke kunstgrasschoenen tot gevolg. De 

vraag blijft in hoeverre men het kunstgras en de voetbalschoenen op elkaar kan laten 

afstemmen om de optimale speelomstandigheden te creëren.  
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1. LITERATUURSTUDIE 
 

 

1.1 Inleiding 

In de wetenschappelijke literatuur is al veelvuldig bewezen dat sport en beweging leidt tot 

gezondheidsvoordelen. Deze bevindingen hebben de bevolking wereldwijd aan het denken 

gezet met een stijgende sportparticipatie als gevolg (WHO, 2003). Ook binnen het voetbal is 

deze tendens waar te nemen en trekken voetbalploegen bijgevolg elk jaar nieuwe spelers aan 

(Lees & Nolan, 1998). In deze sport wordt frequent gebruik gemaakt van korte, snelle en 

zijwaartse bewegingen zoals sprinten, stoppen, cutting manoeuvres en draaibewegingen 

(Ekstrand & Nigg, 1989). Tijdens deze bewegingen worden hoge zijwaartse krachten 

ontwikkeld. Om de voetballer maximaal zijn vaardigheden te laten benutten dient slippen 

voorkomen te worden door een optimale tractiecoëfficiënt tussen schoen en ondergrond te 

creëren (Shorten et al., 2003). De ondergrond speelt hierin een belangrijke rol en is bij voetbal 

oorspronkelijk natuurlijk gras. De grote afhankelijkheid van externe invloeden en de hoge 

onderhoudskosten leidden echter tot de ontwikkeling van kunstgras. De kunstmatige 

ondergrond bezorgt de spelers namelijk een constante ondergrondconditie, onafhankelijk van 

de periode van het jaar. Ondanks de vele voordelen bracht het kunstgras ook onverwachte 

nadelen met zich mee. Specifieke speleigenschappen werden beïnvloed en de krachtwerking 

op het menselijk bewegingsapparaat vergrootte. Doorheen de evolutie van kunstgras tracht 

men deze nadelen te reduceren door steeds meer de specifieke karakteristieken van natuurlijk 

gras te benaderen (Nigg & Yeadon, 1987). Tractie ontstaat door de interactie van de schoen 

en de ondergrond, wat impliceert dat ook de eigenschappen van de schoen in grote mate de 

tractie bepalen. De studconfiguratie en de eigenschappen van het materiaal zijn de 

belangrijkste factoren (Bonstingl et al., 1975; Cawley et al., 2003). De tractie-eigenschappen 

van kunstgras zijn momenteel nog steeds verschillend van natuurlijk gras en worden in het 

algemeen geassocieerd met een verhoogde kans op blessures. Verdere ontwikkeling van 

kunstgras- en schoeneigenschappen zijn essentieel om de atleten de kwaliteit van natuurlijk 

gras aan te bieden op een synthetische ondergrond (Pérez-Soriano et al., 2009). 
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1.2. Beschrijving van kunstgras 

Kunstgras is een groeiend fenomeen en zal steeds meer de plaats van natuurlijk gras innemen. 

Deze evolutie is ontstaan vanuit de afhankelijkheid van natuurgras aan externe invloeden, 

waardoor de ondergrond niet te allen tijde bespeelbaar is. Een tweede doorslaggevende factor 

zijn de hoge onderhoudskosten die de natuurlijke ondergrond met zich meebrengt (Nigg & 

Yeadon, 1987). 

De gekende natuurlijke speelvelden zijn opgebouwd uit een stuk grond, bestaande uit losse 

minerale lagen (zoals sintels), met daarop een grasmat. De kunstmatige speelgronden 

daarentegen zijn met behulp van synthetische materialen handmatig opgebouwd. Naast het 

voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen bracht het kunstgras echter nog verschillende, 

onvoorziene neveneffecten met zich mee. De sportprestaties werden in grote mate positief 

beïnvloed evenals de krachtwerking tussen ondergrond en het locomotorisch systeem dat 

veranderde van richting en toenam in grootte (Nigg & Yeadon, 1987). De lineaire en 

rotationele tractiekracht zijn twee belangrijke facetten binnen deze krachtwerking. Severn et 

al (2008) beschrijven de infill-laag en de gedragingen van de grasvezels als bepalende 

factoren voor de grootte van de tractiekracht. Door samendrukking van de infill-laag zullen de 

karakteristieken van het kunstgras na veelvuldig gebruik veranderen. Dit heeft zowel een 

invloed op de wrijvingseigenschappen, stijfheid en samendrukbaarheid van het kunstgras, als 

op de mogelijkheid van de stud om in het kunstgras te penetreren. Bijgevolg wordt de 

geproduceerde tractie tussen schoen en ondergrond beïnvloed. De mate waarin de 

buigzaamheid en samendrukbaarheid van de kunstgrasvezels verandert, is afhankelijk van het 

type vezel. Bij de productie van de nieuwste soorten kunstgras wordt getracht de 

karakteristieken van natuurlijk gras zo goed mogelijk te benaderen. Ook de eigenschappen 

betreffende de prestatie en blessurepreventie worden geoptimaliseerd. Desondanks dit alles 

blijft er een verschil in stijfheids-, frictie- en elasticiteitskarakteristieken tussen kunst- en 

natuurlijk gras (Ford et al., 2006).  

Het eerste kunstgrasproduct (eerste generatie) werd in 1966 geïnstalleerd in de AstroDome te 

Houston en werd benoemd als AstroTurf (Kolitzus, 2007). Deze eerste generatie van 

synthetische ondergronden was opgebouwd uit grove nylonvezels van monofilamenten 

(Livesay et al., 2006). Kenmerkend voor deze nieuwe speelgronden waren de hogere stijfheid, 

frictie en warmteontwikkeling in vergelijking met de natuurlijke ondergronden. Dit had niet 

alleen invloed op de specifieke speleigenschappen van de verschillende sporten, maar ook op 
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de interactie met het menselijk lichaam (Stiles et al., 2009). In het begin van de jaren ’80 was 

steeds meer sprake van kunstgrasinstallaties opgevuld met zand (Kolitzus, 2007). De tweede 

generatie (AstroPlay) van kunstgrasvelden is gebaseerd op een infill-systeem bestaande uit 

een mat van polyethyleen vezels met een typische lengte van 22-25 mm, opgevuld met zand 

of rubberdeeltjes (Meyers & Barnhill, 2004). De ontwikkeling van een nieuwe technologie in 

1997/98 leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de nieuwste generatie kunstgras (derde 

generatie), beter bekend als FieldTurf (Kolitzus, 2007). Deze kunstgrassoort wordt 

gekenmerkt door polyethyleen of polypropyleen vezels met een typische lengte van 40 tot 60 

mm, opgevuld met zand en rubberdeeltjes (Meyers & Barnhill, 2004). 

 

Figuur 1: Typische constructie van een 3e generatie ondergrond (naar Severn K.A. et al., 2008) 

De meeste derde generatie kunstgrasvelden zijn volgens een gelijkaardig ondergrondsysteem 

opgebouwd (figuur 1). Een synthetisch tapijt wordt bovenop een aangepaste basisfundering 

geplaatst. Indien de ondergrond een te lage schokabsorptie biedt, wordt ook een shockpad 

onder het tapijt gelegd of gebonden. Het verschil tussen dergelijke veldsystemen zit in het 

type tapijt en de gebruikte schokopvangende bedding. De samenstelling van het synthetisch 

tapijt, de infill en de schokopvangende laag bepalen de speler-ondergrond karakteristieken en 

bijgevolg de tractie die wordt ontwikkeld (Severn, 2008). 

De onderste laag is de basisfundering en dient om de vervorming van het oppervlak, ten 

gevolge van belasting, te vermijden. Verder zijn vorstbestendigheid en waterdoorlaatbaarheid 

twee vereisten waarmee rekening dient gehouden te worden voor het selecteren van de 
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onderlaag. Vervolgens is er de `shockpad` die naast het type materiaal, de dikte van de 

verschillende lagen en de lengte van de grasvezels bepalend is voor de veerkracht van het 

kunstgras. Deze elastische laag wordt aan de backing gelijmd en zorgt voor de nodige 

schokabsorptie. De derde laag is een ondersteunende `backing` waarin de grasvezels geweven 

zijn. De backing bestaat uit twee sublagen, waarbij de eerste sublaag samengesteld is uit 

polyester of polypropyleen en als functie heeft om de vervorming ten gevolge van 

warmtestraling of belasting door gebruik tegen te gaan. De tweede sublaag is geproduceerd 

uit latex of polyurethaan en houdt de grasvezels in formatie. Elke backing wordt daarnaast 

nog voorzien van holtes met een diameter van 4 mm die de nodige waterdoorlaatbaarheid 

leveren. De kunstgrassprietjes zijn samengesteld uit gefibrilleerde polyethyleenvezels of 

monofilamenten vezels en zijn tot 7 cm lang. De twee gebruikte kunststoffen hebben als 

voordeel dat ze respectievelijk de kans op brandwonden bij een sliding beperken en een grote 

terugverende capaciteit bezitten. Doordat de polyethyleenvezels echter snel vervormen en hun 

basiseigenschappen verliezen wordt momenteel geopteerd voor de monofilamenten vezels 

waarvan de elasticiteit langer behouden blijft. De dikte van de kunstgrasvezels bepaalt de 

flexibiliteit van het kunstgras en varieert van 90 tot 200 μm (0,200 mm). Het vierde en laatste 

onderdeel van het kunstgrassysteem is de infill die bestaat uit een zandlaag en een rubberen 

laag. Het zand wordt als eerste over het grastapijt gestrooid om te stabiliseren en de 

horizontale belasting op te vangen. De rubberen infill zorgt vervolgens voor een betere 

schokabsorptie en vergemakkelijkt de uitvoering van een sliding. Het gebruikte rubber is 

gefabriceerd uit gemalen autobanden en wordt SBR (Styreen Butadieen Rubber) genoemd. 

Andere opties maar minder toegepast zijn TPE (Thermo Plastic Elastomeer) of EPDM 

(Ethyleen Propyleen Dieen Polymethyleen) (Kolitzus, 2007). In onderstaande tabel (tabel 1) 

zijn de specifieke eigenschappen van de drie verschillende generaties ondergronden opgelijst. 

Tabel 1: Eigenschappen synthetische ondergronden (uit Shorten et al., 2007) 

 

 

Condition AT AP FT

Product Name Astroturf Astroplay Fieldturf

Underlayment 10 mm foam - -

Grass-fibres - 50 mm 50 mm

Infill depth - 40 mm 40 mm

Infill material - Rubber granules Rubber granules

and sand particles
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1.3. Beschrijving van de 135° draaibeweging  

De zijwaartse draaibewegingen zijn veel voorkomende acties binnen het voetbal en laten een 

snelle verandering van richting toe. De aanpassing van de richting waarin men beweegt, 

tijdens het afremmen, geeft de atleet de mogelijkheid om een tegenstander te vermijden, te 

passeren of een voordeligere positie op het speelveld te bekomen (Bencke et al., 2000 via 

Kaila, 2007). Blackburn et al. (2003) beschrijven de technieken die door sporters worden 

gebruikt om een draaibeweging uit te voeren en maken een onderscheid tussen de open en de 

cross techniek. Bij de open techniek gebruikt de atleet de voet tegengesteld aan de richting 

waarin hij wil draaien als afstootvoet, daar bij de cross techniek de voet aan dezelfde zijde van 

de draaibeweging wordt gebruikt om af te stoten. Kaila (2007) voegt hieraan toe dat de 

zijwaartse draaibeweging getypeerd wordt door het draaien van het onderste ledemaat en een 

gebogen knie terwijl de voet op de grond staat. De snelheid van inkomen tijdens een 

zijwaartse draaibeweging van ongeveer 45° ligt tussen de 5,5 en 6,5 m/s. De uitgangssnelheid 

ligt tussen de 4,5 en 5,5 m/s en is dus ongeveer 1 m/s trager (Malinzak et al., 2001; Pollard et 

al., 2004). Om de opgelegde draaihoek te bekomen worden de proefpersonen in een studie 

van Kaila (2007) verplicht om de voet, bij het eerstvolgende contact na afstoten, op de marker 

tape te plaatsen die de uitlooprichting aanduidt. 

In Blackburn et al. (2003) wordt gevonden dat de verticale grondreactiekracht bij een 45° 

draaibeweging varieert tussen 2,5 en 2,7 maal het lichaamsgewicht. Op basis van deze 

grondreactiekrachten kan de steunfase tijdens de 135° draaibeweging volgens Blackburn et al. 

(2003) opgesplitst worden in 2 impactpieken. De eerste piek, een rempiek, situeert zich op 

ongeveer 20 % van de beweging en de daaropvolgende piek, de afstootpiek, vindt plaats op 

ongeveer 50 % van de beweging (figuur 2).  

 

Figuur 2: De verticale grondreactiekracht (vGRF) tijdens de 135° draaibeweging (naar Blackburn et al., 2003) 
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Gelijkaardig aan bovenstaande studies wordt in de studies van Kaila (2007) en Ghering et al. 

(2007) de steunfase tijdens het draaien opgesplitst in 3 fasen, gebaseerd op de verticale 

grondreactiekracht. Bij Kaila (2007) wordt er eerst gesproken over de fase waarin het gewicht 

wordt opgevangen (weight acceptance), startende van het eerste contact tot het eerstvolgende 

dal in de curve. Daaropvolgend is de “peak pushoff” die zich uitstrekt tot 10 % aan beide 

kanten van de tweede piek. De laatste fase is de “final pushoff” die in de laatste 15 % van de 

beweging voorkomt. Ook in Ghering et al. (2007) wordt er gesproken over de “weight 

acceptance” fase, waar de maximale kracht ontstaat binnen de eerste 50 ms (33 ± 13 ms). 

Deze wordt gevolgd door de “unloading” fase en de “pushoff” als laatste. In de studie van 

McClay et al. (1994) wordt de resulterende grondreactiekracht opgesplitst in drie orthogonale 

componenten. In de verticale component worden opnieuw twee impactpieken waargenomen. 

De horizontale grondreactiekracht wordt echter onderverdeeld in een anterior-posterior en een 

medio-laterale component (figuur 3). In het anterior-posterior vlak is er rond de 50 % een 

duidelijke overgang van de remfase naar de stuwende fase en hebben beide fasen ongeveer 

een even groot impulsmoment. Het medio-laterale vlak toont aan dat de voet licht lateraal 

neerkomt, overgaat naar een mediale stand en afstoot in een lichte laterale positie.  

 

Figuur 3: De resulterende grondreactiekracht onderverdeeld in drie orthogonale componenten (uit McClay et  

al., 1994) 
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In de literatuur wordt ook de kinematica besproken om de belasting van het lichaam 

gedurende de zijwaartse draaibewegingen te duiden. De meeste studies focussen zich op de 

hoeken die het voet-, enkel-, knie- en heupgewricht maken en de globale lichaamsbewegingen. 

De studie van Sanna en O’Connor (2008) bestudeert de kinematica tijdens de 135° 

draaibeweging in het voetbal. In de remfase wordt de belasting opgevangen door aanpassing 

van de kinematica binnen de drie lichaamsassen (figuur 4). Het enkelgewricht gaat in 

dorsiflexie, inversie en externe rotatie. De grootste aanpassing is in de knie, die in diepe flexie 

en lichte abductie (valgus) gaat, en intern roteert. Vervolgens wordt overgegaan naar de 

propulsiefase waarin de enkel en de knie worden uitgestrekt. De enkel vertoont een mindere 

mate van inversie en externe rotatie. In het kniegewricht verdwijnt de mate van abductie en 

interne rotatie naarmate de afstoot nadert. 

 

Figuur 4: Kinematica van het enkel-, knie- en heupgewricht tijdens de 135° draaibeweging in (uit Sanna & O’Connor, 

2008) 
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Gelijkaardige resultaten worden bekomen in de studie van McLean et al. (2005) die de 35° en 

55° draaibewegingen bestudeerden. Wel wordt er in de knie een neutralere valgus/varus 

positie vastgesteld. Besier et al. (2001) en Pollard et al. (2004), die een niet te anticiperen 

draaibeweging bestudeerden, bekomen daarentegen kniegewrichtmomenten die tot 2 maal zo 

groot waren in vergelijking met deze in een geanticipeerd cutting manoeuvre. 
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1.4. Tractie 

Frictie en tractie beschrijven de krachtwerking die weerstand biedt tegen een relatieve 

beweging, tussen twee oppervlakken, tijdens een schuifcontact. De klassieke wrijvingswetten 

van Coulomb voorzien een paradigma waarin de weerstand tegen relatieve beweging wordt 

gedetermineerd door de wrijvingscoëfficiënt µ. Recente adaptaties van het klassieke 

wrijvingsmodel maken echter een onderscheid tussen statische en dynamische frictie (figuur 

5). Statische frictie wordt gedefinieerd als de weerstand op het moment dat de beweging 

wordt ingezet. Dynamische frictie is daarentegen de weerstand gedurende de relatieve 

schuifbeweging aan een constante snelheid. In het traditionele model zijn de 

wrijvingscoëfficiënten materiaalafhankelijke constanten die onafhankelijk zijn van de tijd, 

snelheid en druk (Shorten et al., 2003). Er zijn grote horizontale krachten nodig om het 

lichaam vanuit een statische positie voorwaarts te stuwen, aangezien de relatieve beweging op 

dat moment nul is (Stiles et al., 2009).  De statische frictie µs is daarom altijd groter dan de 

dynamische frictie µk (Shorten et al., 2003).  

 

Figuur 5: Statische en dynamische frictie in functie van de tijd (uit Bowers & Martin, 1975) 

Frictie wordt vaak onderverdeeld in twee componenten: translationele en rotationele frictie. 

Translationele frictie wordt gekenmerkt door de frictie coëfficiënt µ, die door Nigg & Yeadon 

(1987) als volgt wordt gedefinieerd: 

 

Stucke et al. (1984; via Nigg & Yeadon, 1987) hebben de rotationele wrijvingscoëfficiënt η 

gedefinieerd als: 
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De wrijvingswetten van Coulomb beschrijven echter het gedrag van eenvoudige interacties 

tussen uniforme, stijve oppervlakken en zijn niet in staat om de complexe interacties tussen 

buigzame, elastische, niet-uniforme oppervlakken op een adequate manier te verklaren zoals 

dit het geval is bij de schoen-ondergrond interactie. De weerstand tegen de schuifbeweging 

tussen de schoenzool en het speelveld varieert met contactoppervlak, druk, schuifsnelheid en 

normale belasting (James, 1980; Van Gheluwe et al., 1983; Valiant, 1987; Valiant, 1990; via 

Shorten et al., 2003).  

De term tractie wordt geïntroduceerd om de specifieke schoen-ondergrond interactie, waarop 

de klassieke wrijvingswetten niet van toepassing zijn, te achterhalen. De tractiecoëfficiënt τ 

beschrijft de ratio tussen de tractiekracht en de normaalkracht, zoals de wrijvingscoëfficiënt μ 

de ratio tussen de wrijvingskracht en de normaalkracht beschrijft (figuur 6). In tegenstelling 

tot µ, kan de tractiecoëfficiënt τ wel variëren in tijd, normale belasting en druk, 

contactoppervlak en schuifsnelheid (Shorten et al., 2003). Op een natuurlijke ondergrond is 

tractie het resultaat van de wrijving tussen de studs en het oppervlak, evenals de 

penetratiemogelijkheid van de studs in de ondergrond. Op artificiële ondergronden is de 

penetratie echter minimaal en is tractie voornamelijk het resultaat van de wrijving tussen de 

oppervlakte van de studs en het speeloppervlak (Bowers & Martin, 1975). 

 

 

Figuur 6: De biomechanische factoren betrokken bij de schoen-ondergrond interactie met de normaalkracht (N), de 

toegepaste kracht (F), de tractiekracht (T) en de hoek van de voetzool met de ondergrond (θ) (naar Severn et al., 2008) 
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Tractie heeft zowel een effect op de prestatie als de veiligheid van de atleet. Spelers moeten in 

staat zijn om een snelle start te kunnen nemen uit een stationaire positie, plotseling te kunnen 

versnellen en vertragen, van richting te veranderen en abrupt te stoppen. Tijdens deze 

bewegingsveranderingen moet de veiligheid op elk moment gegarandeerd zijn (Bowers & 

Martin, 1975). Voetfixatie vindt plaats wanneer overdreven rotatieweerstand verhindert dat de 

schoen vrij kan bewegen tijdens rotaties en cutting manoeuvres (Shorten et al., 2003). Te veel 

voetfixatie kan aanleiding geven tot knie- en enkelletsels. Te weinig voetfixatie kan 

daarentegen slip veroorzaken, wat tot een trauma kan leiden en de prestatie negatief kan 

beïnvloeden (Bowers & Martin, 1975). Om slippen te vermijden is dus een voldoende hoge 

tractiecoëfficiënt tussen de schoen en de ondergrond vereist (Shorten et al., 2003). Een grotere 

tractie resulteert echter in sneller lopen, sneller lopen leidt tot een grotere impactsnelheid en 

een grotere impactsnelheid kan aanleiding geven tot ernstigere trauma’s. Bovendien maakt 

een grotere tractie het mogelijk om scherpere cutting manoeuvers uit te voeren, wat bijdraagt 

tot een betere prestatie, maar wel een grotere belasting van de gewrichten met zich meebrengt 

(Bowers & Martin, 1975). De wrijvingsweerstand moet dus binnen een optimaal bereik 

gehouden worden (Ekstrand & Nigg, 1989).  

Chaffin et al. (1992; via Shorten et al., 2003) stellen dat een minimale translationele 

tractiecoëfficiënt van 0,3 vereist is om uitschuivers tijdens wandelen te vermijden. Voor 

sportactiviteiten liggen deze tractiewaarden logischerwijs hoger. Zo heeft Valiant (1990) de 

tractiewaarden van voetbalschoenen op AstroTurf kunstgras geregistreerd en besloot hij dat er 

voor de translatie een minimale tractiecoëfficiënt van 0,8 nodig is om de hoge schuifkrachten, 

ontwikkeld door abrupt te stoppen, tegen te werken. Wanneer de horizontale schuifkrachten 

bij zijwaartse bewegingsveranderingen in een laterale richting worden uitgeoefend, moet de 

tractiecoëfficiënt een minimale waarde van 0,6 hebben. Andere auteurs raadden daarentegen 

waarden aan rond 0,5 ± 0,7 (Nigg & Segesser, 1988; via Dura et al., 1999). Voor de 

rotationele tractiecoëfficiënt stelt Valiant (1990) dat de minimale waarde voor een 

voetbalschoen op kunstgras zich tussen 22 en 30 Nm moet bevinden. Valiant (1990) beveelt 

rotationele tractiewaarden lager dan 30 Nm aan om op een veilige manier te kunnen sporten. 

Hoewel FIFA gebruik maakt van dezelfde rotationele weerstandstest (zie 2. methodiek), 

worden door hen waarden voorgesteld tussen 25 en 50 Nm. Ook Nigg (1990; via Lake, 2000) 

observeerde dat de krachtmomenten bij draaibewegingen van subjecten op verschillende 

ondergronden onder de 25 Nm moet blijven. Valiant (1990) concludeerde dat verder 
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onderzoek zich moet richten op het compromis tussen prestatie en veiligheid door de 

rotationele tractie te reduceren en de translationele tractie voldoende hoog te behouden.  

De tractie tussen schoen en ondergrond kan enerzijds gemeten worden aan de hand van 

materiaaltesten en anderzijds via subjecttesten. Mechanische testen worden gebruikt om de 

karakteristieken van de schoen-ondergrond tractie op een gecontroleerde manier vast te stellen 

(Schlaepfer et al., 1983; Valiant, 1994). Het voordeel van deze meetmethode is de 

mogelijkheid tot herhaaldelijke meting van de tractie tussen schoen en ondergrond, onder 

dezelfde condities (Clarke et al., 2008). Verscheidene studies hebben echter aangetoond dat 

de resultaten van de mechanische testen en van de subjecttesten onderling verschillen. Zo 

heeft men gevonden dat er, voor de impactkrachten tijdens het lopen, een gebrek is aan 

correlatie tussen de resultaten van de mechanische testen en de resultaten van de subjecttesten 

die verkregen werden uit het krachtenplatform (Clarke et al., 1983; Snel et al., 1985; Hennig 

& Milani, 1995). In een andere studie (Dura et al., 1999) is er eveneens een discrepantie 

gevonden tussen de resultaten van de mechanische testen en de subjecttesten voor frictie. 

Nigg (1990) had al snel door dat mechanische testen niet representatief zijn met de werkelijke 

situatie tijdens sportactiviteiten. Vanuit dit standpunt stelde hij voor om de tractie te bepalen 

door mechanische testen te combineren met subjecttesten. 
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1.5. Beïnvloedende factoren van tractie 

1.5.1. Inleiding 

De ontwikkelde tractie voor een bepaalde schoen-ondergrond combinatie is afhankelijk van 

een aantal op elkaar inwerkende factoren. Het begrijpen van deze parameters en de interacties 

ervan is noodzakelijk om de prestatie te optimaliseren zonder de veiligheid van de speler in 

gevaar te brengen. Na een uitgebreid overzicht van de gepubliceerde literatuur kan men de 

primaire factoren die de tractie-eigenschappen tijdens de schoen-ondergrond interactie 

beïnvloeden, indelen in vier hoofdgroepen: de biomechanica van de atleet, het schoeisel, het 

speeloppervlak en de omgeving. Zowel individueel als in combinatie hebben elk van de 

parameters uit tabel 2 een invloed op de tractie tijdens de schoen-ondergrond interactie 

(Severn et al., 2008).  

Tabel 2: Beïnvloedende factoren van tractie (naar Severn, 2008) 

 

 

1.5.2. Invloed van de biomechanica van de beweging op tractie 

Wanneer een atleet zijn voet plaatst om een sportspecifieke beweging uit te voeren, worden 

hoge wrijvingskrachten tussen de schoen en het speeloppervlak gegenereerd ten gevolge van 

het traagheidsmoment van het lichaam (figuur 7).  
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Figuur 7: Krachtwerking tijdens een cutting manoeuvre (uit Cawley et al., 2003) 

Deze hoge compressiekrachten kunnen beschouwd worden als grondreactiekrachten en zijn 

afhankelijk van een aantal factoren zoals de massa van de atleet, de belastingssnelheid, de 

loopsnelheid en het contactoppervlak van de voet (Severn et al., 2008). Verscheidene studies 

hebben aangetoond dat elk van deze factoren een invloed hebben op de tractie-eigenschappen 

tijdens de schoen-ondergrond interactie (Van Gheluwe et al., 1983; Valiant, 1990; Cawley, 

2003). In één van deze studies heeft men aan de hand van materiaaltesten aangetoond dat 

indien de axiale lading toeneemt van 18,14 kg (40 lbs) naar 99,79 kg (220 lbs) er een 

significante stijging van de wrijvingsweerstand tussen schoen en artificieel turfoppervlak 

optreedt. Voor de meerderheid van de schoenen resulteerde een toename van 400 % in axiale 

belasting in een stijging van meer dan 100 % van de wrijvingsweerstand (Cawley et al., 2003). 

In de materiaaltesten van Bonstingl et al. (1975) ontwikkelden alle schoen-ondergrond 

combinaties een grotere rotatieweerstand bij een spelersgewicht van 90,72 kg (200 pounds) 

dan bij 77,11 kg (170 pounds). Vachon heeft eveneens met materiaaltesten aangetoond dat de 

massa een invloed heeft op de rotationele weerstand met een gemiddelde score van 30 Nm 

voor 45 kg en 38 Nm voor een massa van 65 kg (figuur 8). Ook Rheinstein et al. (1978) 

hebben aan de hand van materiaaltesten, toegepast op basketbal, het bewijs geleverd dat een 

grotere spelersmassa meer rotatieweerstand met zich meebrengt en dit alvorens de schoen 

over het speeloppervlak begint te roteren. 

 

Figuur 8: Relatie tussen ondergrond en massa voor rotatieweerstand (uit Vachon) 
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Er is in de literatuur echter een onderscheid terug te vinden omtrent de grootte van de 

gemeten krachten. Dit kan vermoedelijk toegeschreven worden aan de verschillen in 

loopsnelheden, subjecten, meettechnieken en gebruikte methodologieën (Severn et al., 2008). 

Zo hebben andere studies aangetoond dat de wrijvingscoëfficiënt afneemt naarmate de 

normaalkracht toeneemt (Lloyd & Stevenson, 1990; via Lees, 1998; Valiant, 1990). Ook 

Kuhlman et al. (2009) hebben via hun materiaaltesten gevonden dat de tractiecoëfficiënt 

afneemt indien de belasting stijgt van 222 N tot 1998 N. De resultaten geven echter enkel een 

uitgesproken verschil in schoenprestatie tussen belastingen onder 666 N en boven 888 N weer 

(figuur 9). 

 

Figuur 9: Gemiddelde tractiecoëfficiënt in functie van de verticale belasting voor piek-, statische en dynamische 

tractievariabelen (uit Kuhlman et al., 2009) 

Gezien de krachten gegenereerd tijdens de sportspecifieke bewegingen nog niet duidelijk 

omschreven zijn, hebben verschillende onderzoekers de tractie-eigenschappen tijdens de 

schoen-ondergrond interactie bestudeerd onder verschillende belastingen, die al dan niet 

realistisch zijn (Severn et al., 2008). De studies van Cawley et al. (2003) en  Van Gheluwe et 

al. (1983) hebben bovendien aangetoond dat er een niet-lineair verband is tussen de tractie 

geproduceerd tijdens de schoen-ondergrond interactie en de toegepaste normaalkracht. De 

positie van de voet tegenover de grond kan ook de tractiekarakteristieken beïnvloeden. Zo 

wordt er tijdens de schoen-ondergrond interactie waarbij de volledige schoenzool op de grond 

steunt tot 70 % meer rotatieweerstand ontwikkeld dan in een positie waarbij enkel de 

voorvoet op de grond steunt (Bonstingl et al., 1975). Het is dus van belang om realistische 

lichaamsgewichten, verhoudingen en hoeken van de lading en loopsnelheden van de spelers 
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voor de specifieke bewegingen te bepalen. Er zijn een aantal studies die deze parameters 

proberen te achterhalen maar tot op heden zijn er nog geen condities vastgelegd (Severn et al., 

2008). 

De biomechanica van de beweging heeft een effect op de tractie maar dit geldt ook in de 

omgekeerde richting. Bij adaptatie passen atleten namelijk hun beweging aan naar de frictie 

die ze ondervinden tussen hun schoeisel en de ondergrond. Deze modificaties gelden als een 

beschermingsmechanisme om de ondervonden krachten en krachtmomenten te beperken 

(Dura et al, 1999). De biomechanische veranderingen geassocieerd met een oppervlak met 

een hoge wrijvingscoëfficiënt zijn minder knieflexie, een kleiner knieflexiemoment, een 

groter valgusmoment in de knie en een grotere mediale afstand van het lichaamszwaartepunt 

tegenover het ondersteunende been (Dowling et al., 2010). Bovendien zal er bij een hoge 

wrijvingscoëfficiënt meer tijd gespendeerd worden aan de remfase en hebben de subjecten 

minder tijd nodig om af te stoten. Deze trend produceert een compenserend effect waardoor 

de totale impuls gelijk blijft (figuur 10; Dura et al., 1999). 

 

Figuur 10: Neigingen van de remtijd en afstoottijd op ondergronden met een lage (A) en met een hoge (E) 

wrijvingscoëfficiënt (uit Dura et al., 1999)    

Verscheidene studies hebben het probleem aangehaald dat materiaaltesten een vertekend 

beeld geven van de tractie (Van Gheluwe et al., 1983; Nigg et al., 1988; via Vachon; Milburn 

& Barry, 1998; Dura et al., 1999). Het levert namelijk problemen op om aan de hand van 

materiaaltesten de frictie te meten aangezien deze moeilijk de beweging, die voorkomt 

gedurende de werkelijke situatie tijdens sportactiviteiten, kunnen simuleren (Dura et al., 

1999). Adaptatie kan geminimaliseerd worden door de tractie en de ondersteunende feedback 

omtrent de prestatie onbekend te laten voor het subject (Lake, 2000). 
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1.5.3. Invloed van de schoen op tractie 

Indien de eigenschappen van het contactoppervlak onvoldoende wrijving, noodzakelijk om 

sportspecifieke bewegingen uit te voeren, voorzien kunnen studs de tractie tussen de schoen 

en de ondergrond verbeteren (Stiles et al., 2009). Zo wordt in een aantal sporten zoals voetbal, 

rugby en hockey sportspecifiek schoeisel gebruikt met studs aan de onderkant van de schoen. 

Tijdens sportbewegingen penetreren deze studs in het speeloppervlak en zetten zich vast zodat 

er tractiekrachten worden gegenereerd (Severn et al., 2008). 

Reeds zeer vroeg na de introductie van kunstgras in voetbal hebben Bonstingl et al. (1975) 

aangetoond dat de ontwikkelde krachtmomenten tijdens de interactie van de voetbalschoen 

met synthetisch turf gerelateerd zijn aan de totale effectieve studoppervlakte. Deze 

oppervlakte werd gedefinieerd als het aantal studs dat in contact staat met de ondergrond 

vermenigvuldigd met de oppervlakte van de top van deze studs. Indien alle studs met de 

ondergrond in contact kwamen, werden er krachtmomentpieken geregistreerd die tot 70 % 

hoger lagen dan wanneer enkel de studs van de voorvoet op de grond werden geplaatst. De 

tractie van genopte zolen op kunstgras kan nog verder opgedreven worden door de lengte van 

de studs te laten toenemen (Valiant, 1990). Cawley et al. (2003) vonden echter dat schoenen 

met een dicht patroon van korte, elastomere studs verdeeld over de volledige schoenzool 

zowel voor de translationele als rotationele component een grotere wrijvingsweerstand op 

kunstgras produceren dan schoenen met een andere studconfiguratie (figuur 11). 

 

Figuur 11: Translationele en rotationele weerstand van verschillende schoentypes op kunst- en natuurgras (naar 

Cawley et al., 2003) 
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De cross-sectionele oppervlakte van de studs in de richting van de beweging beïnvloeden 

eveneens de tractiekarakteristieken. Naarmate de cross-sectionele oppervlakte toeneemt, zal 

de geproduceerde tractie en bijgevolg de weerstand stijgen. Ellipsvormige studs bieden dus 

minder weerstand tegen initiële beweging dan ronde studs (Clarke et al., 2008). Uit de 

resultaten van een studie van Villwock et al. (2009) blijkt dat er geen relatie is tussen de 

studconfiguratie en de rotationele stijfheid, maar ze hebben wel een verband met de 

krachtmomentpiek geconstateerd. De turfschoen produceerde namelijk een significant lager 

krachtmoment dan de andere schoenen. De resultaten van dit recent onderzoek spreken de 

conclusie van Bonstingl et al. (1975), dat de geproduceerde krachtmomenten toenemen met  

de totale effectieve studoppervlakte, bijgevolg tegen. 

Niet enkel de studconfiguratie is van belang, ook het materiaal waaruit de schoenzool is 

geconstrueerd, heeft een invloed op de frictiekarakteristieken. Indien er een verschil is in de 

constructie van de schoenzool én het materiaal waaruit de schoenzool vervaardigd is, zal de 

variatie in translationele frictie tussen de schoenen toenemen (Nigg & Denoth, 1980). Deze 

bewering wordt gestaafd in een onderzoek naar het verschil in tractie op oud en nieuw 

AstroTurf (Bowers & Martin, 1975). Men heeft voor deze studie gebruik gemaakt van twee 

soorten studs, namelijk de Riddell 78 en de Riddell 391. Het eerste model heeft een iets 

langere stud met een grotere diameter en is gemaakt van polyurethaan. De Riddell 391 is 

korter en smaller en is vervaardigd uit urethaan. Bovendien is er van het laatste model een 

afgesleten en nieuwe versie in beschouwing genomen. Er was slechts een miniem verschil in 

de resultaten voor de afgesleten en de nieuwe studs waardoor men kan concluderen dat de 

frictie eerder wordt bepaald door het materiaal dan door de vorm van de studs. Frederick 

(1986; via Milburn & Barry, 1998) is eveneens van mening dat het materiaal van de zool een 

grotere invloed heeft op de tractie dan de constructie van de zool. Zo kan men de 

translationele tractie laten toenemen door gebruik te maken van materialen die over een hoge 

wrijvingscoëfficiënt beschikken, zoals styreen butadieen rubber (Valiant, 1990). Vachon heeft 

via mechanische testen eveneens aangetoond dat studs gemaakt uit rubber een significant 

hogere weerstand op artificieel turf bieden dan studs uit teflon (figuur 12).  
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Figuur 12: Effect van het studmateriaal op het krachtmoment gemeten via een rotationeel weerstandapparaat (uit 

Vachon) 

Daarenboven heeft het model van de schoen een invloed op de rotationele stijfheid. De schoen 

met een relatief stijve zool en bovenleer produceerde een significant hogere rotationele 

stijfheid dan de andere modellen. De schoen met een relatief plooibare bovenzool had 

daarentegen een significant lagere rotationele stijfheid aangezien de voet meer kan draaien in 

de schoen en bijgevolg minder rotationele stijfheid tussen de schoen en de ondergrond vereist 

is (Villwock et al., 2009). 

De combinatie van schoen en ondergrond is dé dominante factor die in voetbal de 

wrijvingskrachten bepaalt. Verschillende soorten ondergronden hebben namelijk andere 

wrijvingseigenschappen waardoor de speler zijn schoeisel dient aan te passen. 

Voetbalschoenen met een groot aantal korte noppen, zoals de turfschoen, hebben een hoge 

frictie terwijl de conventionele voetbalschoen door zijn lage frictie als ongeschikt wordt 

beschouwd om op kunstgras te spelen (Van Gheluwe et al., 1983). De zool van deze schoen is 

bezet met 7 noppen van ¾ inch (19,05 mm) lang (Torg & Quedenfeld, 1971). De 

tractiewaarden van de conventionele voetbalschoen op natuurgras overschrijden echter deze 

van elke andere schoen-ondergrond combinatie (Bonstingl et al., 1975). Heidt et al. (1996) 

zijn in hun onderzoek tot dezelfde conclusie gekomen en hebben bovendien gevonden dat 

schoenen met gegoten studs het meest translatiekracht en rotatieweerstand produceren op 

AstroTurf kunstgras (tabel 3). In de materiaaltesten van Livesay et al. (2006) wordt er ook 

gebruik gemaakt van de derde generatie kunstgras en wordt de conventionele voetbalschoen 

buiten beschouwing gelaten. De schoen die bedoeld is om op natuurlijk gras te spelen 

genereert de meeste weerstand op FieldTurf kunstgras. Op AstroTurf daarentegen, produceert 

de turfschoen een weerstand die bijna dubbel zo groot is als de overige schoen-ondergrond 

combinaties.  
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Tabel 3: Translationele en rotationele tractie voor verschillende types schoenen op kunst- en natuurgras via een 

pneumatisch testapparaat (naar Heidt et al., 1996) 

 

Het is noodzakelijk dat de fabrikanten duidelijk vermelden voor welk type ondergrond hun 

schoenen bestemd zijn. Zo zijn schoenen met korte noppen bedoeld voor een vaste 

ondergrond, waaronder synthetisch en natuurlijk gras. Schoenen die worden aangeraden voor 

een zachte ondergrond hebben langere metalen studs voor een betere penetratie in de 

ondergrond om dusdanig de tractie te verhogen (Heidt et al., 1996).  

Men kan concluderen dat het belangrijk is dat men blijft onderzoek doen om de 

tractiekarakteristieken van de schoen-ondergrond interactie te begrijpen aangezien fabrikanten 

de schoenen en speelvelden blijven moderniseren (Villwock et al., 2009). 

 

1.5.4. Invloed van de eigenschappen van kunstgras op tractie 

Een andere beïnvloedende factor van de ontwikkelde tractie, is de ondergrond waarop 

gespeeld wordt. Een belangrijke verandering hierin is de introductie van kunstgras en de grote 

variatie in samenstelling van deze synthetische velden. In tegenstelling tot de natuurlijke 

ondergronden, worden bij de kunstgrasvelden namelijk verschillende veldsystemen 

samengesteld. De grote variatie betreffende de vezels en infill zorgen ervoor dat de  

tractie-eigenschappen verschillend zijn tussen het kunstgras en natuurlijk gras enerzijds en 

binnen de verschillende kunstgrassoorten anderzijds. In onderstaande tabel (tabel 4) wordt er 

een overzicht gegeven van de ondergrondeigenschappen en -karakteristieken die de tractie 

van het kunstgrasveld kunnen beïnvloeden. Om de verschillen tussen de ondergrondsystemen 

te beperken hebben sportoverheidsorganen prestatievereisten, waaronder de tractie-

eigenschappen, opgesteld (Severn et al., 2008). 

Test situatie

Turfschoen Gegoten stud Traditionele stud

(n = 6) (n = 3) (n = 3) P-waarden

Translatie [N]

Droog AstroTurf 377,85 ± 118,0 571,14 ± 141,7 212,86 ± 62,1 p < 0,001

Nat AstroTurf 293,37 ± 74,1 408,01 ± 74,0 165,09 ± 22,9 p < 0,001

Gras 328,59 ± 49,8 408,84 ± 219,7 695,37 ± 353,7

Rotatie [Nm]

Droog AstroTurf 16,37 ± 4,76 27,51 ± 1,83 17,96 ± 1,51 p < 0,002

Nat AstroTurf 12,21 ± 2,57 22,95 ± 1,99 13,70 ± 1,80 p < 0,001

Gras 14,14 ± 2,84 30,99 ± 6,04 42,64 ± 4,75 p < 0,001

Schoentype
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Tabel 4: Kunstgras specifieke eigenschappen en karakteristieken die de tractie beïnvloeden (naar Severn et al., 2008) 

 

Uit de gepubliceerde literatuur blijkt dat er al meermaals een vergelijkende studie is gebeurd 

tussen natuurlijk en kunstmatig gras. In een eerdere studie, kort na de introductie van de eerste 

generatie kunstgras, werd er reeds aangetoond dat de geproduceerde tractiekracht op 

AstroTurf groter was dan deze op natuurlijk gras (Bonstingl et al., 1975). Shorten et al. (2003) 

breidden deze eerdere bevinding uit door te stellen dat de translationele tractie (0,85) van 

AstroTurf lager is en de rotationele weerstand (40 Nm) significant hoger is, dan dat van 

natuurlijk gras (respectievelijk 0,99 en 27 Nm). Ook in de studie van Livesay et al. (2006) 

werd aangetoond dat de tractie in AstroTurf groter is. De krachtmomentpiek op het AstroTurf 

is namelijk groter dan op natuurlijk gras en dit voor zowel de gras- (respectievelijk 28 Nm 

tegenover 21 Nm) als de turfschoen (respectievelijk 34 Nm tegenover 22 Nm).  

Als antwoord op deze verhoogde krachtwerking werd een tweede generatie kunstgras 

ontwikkeld met de zandopvulling als meest opvallende kenmerk. De introductie van deze 

infill en de evolutie van de vezels leidde tot een veranderende interactie tussen de ondergrond 

en de atleet.  In tegenstelling tot de vorige generatie is de translationele tractie (ongeveer 1,1) 

tussen ondergrond en atleet bij AstroPlay hoger, in vergelijking met natuurlijk gras (ongeveer 

1). De rotationele weerstand (32 Nm) van AstroPlay is gedaald ten opzichte van natuurlijk 

gras, maar is in absolute cijfers nog steeds hoger dan de natuurlijke ondergrond (0,28) 

(Shorten et al., 2003). Gelijklopend aan deze resultaten vonden Livesay et al. (2006) dat de 

krachtmomentpiek van de turfschoen (25 Nm) op AstroPlay significant kleiner was geworden 

ten opzichte van AstroTurf, maar nog steeds groter dan op het natuurlijk gras. Voor de 

Surface layer 

(related to 

columns two and 

three)

Physical characteristics Mechanical properties of 

individual components

Composite material 

mechanical properties 

(pitch systems)

Fibre Pile height Compressive behaviour Traction rotational/ 

translational

N. of tufts per unit area Surface roughness Hardness

Fibre material Friction Resilience

Fibre width Tensile strength Stiffness

Fibre weight Compaction (bulk density) Penetration stiffness

Infill Material Compression Tuft withdrawal force

Size Stiffness Shear strength

Shape Friction (shear strength)

Grading
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grasschoen is de krachtmomentpiek op AstroPlay (32 Nm) echter significant groter dan op 

AstroTurf en natuurlijk gras.  

Shorten et al. (2003) stelden vervolgens dat de derde generatie kunstgras ontwikkeld werd om 

de eigenschappen van het natuurlijk gras zo goed mogelijk te benaderen. De nieuwste 

ondergronden versterken de eerder gevonden trend, waarbij de waargenomen translationele 

tractie stijgt en de rotationele weerstand daalt. In de derde generatie kunstmatten is de 

translationele tractie (1,3) namelijk significant hoger en de rotationele weerstand (25 Nm) 

lager dan dat van natuurlijk gras (figuur 13). Bij Livesay et al. (2006) was deze evolutie niet 

terug te vinden, maar bevonden de resultaten voor FieldTurf zich echter terug in dezelfde lijn 

als voor AstroPlay. Bij de turfschoen was het piek krachtmoment (27 Nm) kleiner dan 

AstroTurf, maar groter dan in de grasconditie. Bij de grasschoen werd zelfs een significant 

hogere krachtmomentpiek (39 Nm) dan het AstroTurf en de natuurlijke ondergrond gevonden.  

 

Figuur 13: Translationele (TT) en rotationele (RT) tractiecoëfficiënten waarbij de rode lijnen op een significant 

verschil (p < 0,05) tussen de verschillende ondergrondcondities wijzen (uit Shorten et al., 2003). 

Shorten et al. (2003) vatten hun resultaten samen door te stellen dat hun bevindingen omtrent 

de eerste generatie kunstgras en de lagere translationele en grotere rotationele tractie, ten 

opzichte van natuurlijk gras, overeenkomt met wat er in vorige onderzoeken gevonden werd 

en met de subjectieve perceptie van de coaches en spelers. Nu blijkt echter dat de 

kunstgrasvelden met infill andere tractiewaarden produceren omwille van de erg verschillende 

samenstelling. Bij FieldTurf is er een hogere translationele (prestatie gerelateerd) weerstand 

gemeten en een lagere rotationele (kwetsuur gerelateerd) weerstand die gelijkaardig zijn als 

die van natuurlijk gras. 
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1.5.5. Invloed van de omgevingsfactoren op tractie 

1.5.5.1. Vochtigheid van het kunstgras 

In een studie van Adkinson et al. (1974) naar het effect van de vochtigheid heeft men gebruik 

gemaakt van een oudere versie (TartanTurf) en een nieuwere versie (AstroTurf) kunstgras. 

Tartanturf wordt gekenmerkt door een ronde vezel terwijl de vezels van AstroTurf plat zijn. 

Ze concludeerden dat de speelkarakteristieken van het kunstgras variëren in functie van de 

vochtigheid. De studie leverde echter verschillende resultaten op voor het oude en nieuwere  

type kunstgras; bij AstroTurf vond men een kleiner aantal letsels in de natte conditie dan in de 

droge conditie, terwijl bij TartanTurf een groter aantal blessures binnen de natte conditie 

waargenomen werd. Een verklaring voor dit fenomeen kan gezocht worden in een studie van 

Bowers en Martin (1975), waarin ze besloten dat er meer frictie op een droog AstroTurf veld 

is in vergelijking met een natte conditie. Deze uitkomst strookt met de resultaten van een 

studie waarbij de translationele en rotationele weerstand voor een droge en natte conditie op 

AstroTurf kunstgras gemeten werd. Daarbij werd een significant lagere rotationele weerstand 

geregistreerd in de natte conditie. Voor de translationele component van tractie werd er echter 

geen significant verschil gevonden, hoewel de waarden lager waren in de natte conditie (Heidt 

et al., 1996). Andere studies spreken deze resultaten echter tegen en associëren een natte 

conditie met een hogere frictie (Winterbottom, 1985; via Lees, 1998) en een groter risico op 

blessures (Stevenson & Anderson, 1981; via Milburn & Barry, 1998).  

 

1.5.5.2. Omgevingstemperatuur 

Bodmer en Herzog (1980; via Nigg & Yeadon, 1987) vonden in hun materiaaltesten dat de 

materiaaleigenschappen van het kunstgras afhankelijk zijn van de temperatuur en de 

omgeving. Ze vonden een daling in de maximale verticale impactkrachten van 10 N per graad 

voor temperaturen van -20 °C tot 40 °C. Bovendien vonden ze ook een verandering in de 

elasticiteit van het oppervlak voor temperaturen tussen 0 °C en 20 °C. Temperatuur kan ook 

de tractiekarakteristieken beïnvloeden. Zo neemt de tractie tijdens de schoen-ondergrond 

interactie op AstroTurf toe naarmate de omgevingstemperatuur stijgt (Torg et al., 1996 via 

Orchard, 2002). Een latere studie in de National Football League bevestigt deze resultaten: 

koude omgevingstemperaturen worden geassocieerd met een lager relatief risico (RR = 0,60) 

op enkel- en knieblessures. Dit lager relatief risico manifesteert zich duidelijk gedurende de 

koudere maanden van het seizoen wanneer de incidentie van ACL letsels daalt. Er is bijgevolg 
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een significante reductie in het risico op ACL letsels in koude weersomstandigheden (RR = 

0.50, 95% CI: 0.31– 0.81) (Orchard & Powell, 2003). Uit het voorgaande onderzoek van Torg 

et al. (1996) is eerder al aangetoond dat de tractie tussen schoen en ondergrond rechtstreeks 

correleert met de omgevingstemperatuur op het kunstgras. Daarom gaan Orchard en Powell 

(2003) ervan uit dat de effecten bekomen in hun studie door hetzelfde mechanisme kunnen 

verklaard worden. 

 

1.5.5.3. Slijtage van het kunstgras 

Bowers en Martin (1975) hebben aangetoond dat de eigenschappen van frictie verschillend 

zijn tussen AstroTurf van 5 jaar oud en nieuw AstroTurf. In deze studie hebben ze gebruik 

gemaakt van 2 soorten studs, namelijk de Riddell 78 en de Riddell 391. Ze vonden dat de 

Riddell 78 meer frictie produceert op een verouderd terrein, terwijl de Riddell 391 meer frictie 

oplevert op een nieuw terrein. Dit is het gevolg van een significant effect van de vezelrichting 

op een vijf jaar oud veld terwijl dit effect niet terug te vinden is op een nieuw kunstgrasveld. 

 

1.5.5.4. Combinatie van omgevingsfactoren 

Severn et al. (2008) beweren dat een combinatie van deze omgevingsfactoren permanente 

veranderingen in de eigenschappen en het gedrag van de ondergrond teweegbrengt. Daarom is 

het van belang om de invloed van verschillende omgevingsfactoren na te gaan. Zo hebben 

Orchard en Powell (2003) de invloed van de temperatuur in combinatie met de vochtigheid 

bestudeerd. Er werd geconcludeerd dat de combinatie van een koude temperatuur en een 

droge omgeving het kleinste relatief risico (RR = 0.57, 95% CI: 0.43 - 0.76) op knieletsels 

met zich meebrengt. 
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1.6. Blessures 

In de meeste studies wordt voetbal beschouwd als de sport waarin blessures zeer vaak 

voorkomen (Arnason et al., 1996; via Lees & Nolan, 1998). Men heeft vastgesteld dat letsels 

van de onderste ledematen verantwoordelijk zijn voor ¾ van de gerapporteerde blessures 

(Ekstrand, 1994; via Lees & Nolan, 1998). Ekstrand et al. (2006) hebben gevonden dat 59 % 

van de geobserveerde kwetsuren van traumatische aard zijn en 41 % overuse blessures omvat. 

Gelijkaardige resultaten werden geregistreerd in een onderzoek van Ekstrand en Nigg (1989). 

De meest voorkomende letsels van de onderste ledematen in voetbal zijn verstuikingen en 

verrekkingen, voornamelijk in de knie- en enkelgewrichten (Ekstrand & Gillquist, 1982; 

Jorgensen, 1984; Renstrom & Peterson 1977; via Ekstrand & Nigg, 1989). Zo hebben 

González en Payan (2001) aanvullend gesteld dat enkelblessures frequenter voorkomen dan 

knieletsels. 

Verschillende studies stellen dat tractie een belangrijke beïnvloedende factor is bij het 

ontstaan van blessures (Heidt et al., 1996; Livesay et al., 2006). Er wordt gesuggereerd dat de 

blessurefrequentie en -patroon in voetbal afhankelijk zijn van de speler-schoen-ondergrond 

relatie (Berger-Vachon et al., 1986; Liljedahl, 1971; Nadravnik, 1980; O’Donoghue, 1970; 

via Ekstrand & Nigg, 1989). Zo kunnen er verschillende mechanismen voor blessures 

voorgesteld worden: spelersfactoren, trainingsfouten, materiaal, ondergrond, reglementen en 

weersomstandigheden (Ekstrand & Gillquist, 1982; Renstrom & Peterson, 1977; Berger-

Vachon et al., 1986). Torg en Quedenfeld (1973; via Nigg & Yeadon, 1987) hebben in een 

studie de schoen-ondergrond interactie en de relatie met blessures bestudeerd. Ze 

concludeerden dat voetfixatie een kritische component is in het mechanisme van 

knieblessures. Voetfixatie veroorzaakt namelijk grote krachten in de knie tijdens 

draaibewegingen (Shorten et al., 2003). De combinatie van het design van de voetbalschoen 

en het speeloppervlak bepalen het risico op letsels (Bonstingl et al., 1975). Zo hebben Torg en 

Quedenfeld (1973; via Nigg & Yeadon, 1987) aangetoond dat de ernst en incidentie van knie- 

en/of enkelkwetsuren afhankelijk is van de wrijvingseigenschappen van de schoen. Eerder 

hebben deze auteurs ook al gesteld dat het aantal en de grootte van de studs bepalend is (Torg 

& Quedenfeld, 1971). Lambson et al. (1999; via Shorten et al., 2003) associeerden schoenen 

met perifere studs met een significant hogere blessure-incidentie in vergelijking met andere 

schoentypes. Ekstrand (1982; via Ekstrand & Nigg, 1989) vond dat 24 % van de blessures in 

voetbal worden geassocieerd met de ondergrond. Er zijn twee belangrijke aspecten van de 

ondergrond met betrekking tot blessures: de oppervlaktestijfheid en de wrijvings-
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eigenschappen (Nigg & Yeadon, 1987). Oppervlaktestijfheid wordt gedefinieerd als de ratio 

van de toegepaste kracht en de vervorming van het oppervlak. Men gaat ervan uit dat harde 

oppervlakken gepaard gaan met meer overuse blessures dan zachte oppervlakken. De 

impactkrachten, die gerelateerd zijn met de oppervlaktestijfheid, kunnen 

overbelastingsblessures veroorzaken. Deze blessures kunnen echter vermeden worden door 

adequate training, graduele adaptatie aan een nieuwe ondergrond door het gebruik van 

inlegzolen (Jorgensen, 1988) en door de beweging aan te passen aan het oppervlak (Nigg & 

Yeadon, 1987). Daarnaast is er ook aangetoond dat frictie een belangrijke rol speelt bij het tot 

stand komen van traumatische letsels. Daarom is het van belang dat de wrijvingsweerstand 

binnen een optimale range ligt (Ekstrand & Nigg, 1989). De mate van adaptatie van spelers 

bij een wisselende ondergrond is eveneens een belangrijke factor in het veroorzaken van 

blessures. Ekstrand en Gillquist (1983) beweren dat het risico op acute letsels toeneemt 

wanneer gewisseld wordt tussen twee types ondergronden. Er wordt namelijk gesuggereerd 

dat het zes wedstrijden duurt vooraleer een speler geadapteerd is. Dit brengt duidelijke 

problemen met zich mee voor spelers die tijdens de competitie regelmatig wisselen van 

ondergrond. Bijgevolg zijn deze spelers onderhevig aan een groter risico op kwetsuren. 

Tenslotte zijn er nog de omgevingsfactoren die de aard en frequentie van blessures bepalen. 

Zo heeft men aangetoond dat de combinatie van een warme temperatuur en een droge 

omgeving voor kunstgras het grootste relatief risico op knieletsels impliceert. Het effect van 

de weercondities op enkelletsels was echter minder uitgesproken dan het effect op 

knieblessures. Voor enkelblessures op kunstgras is het relatief risico hoger in een warme en 

natte omgeving (Orchard & Powell, 2003). 

Met een jaarlijkse incidentie van 250.000 gevallen is een scheur van de voorste kruisband 

(ACL) in de knie een van de meest frequente letsels in de Verenigde Staten (Silvers & 

Mandelbaum, 2007; via Dowling et al., 2010). Ongeveer 70 % van de ACL blessures ontstaan 

in non-contact situaties (McNair et al., 1990; Boden et al., 2000; via Dowling et al., 2010). 

Het acute verlies aan kniestabiliteit en –functie als gevolg van een ACL scheur brengt een 

vroegtijdige degeneratieve artritis met zich mee (Hawkins et al., 1986; Barrack et al., 1990; 

Daniel et al., 1994; Kannus & Järvinen, 1987; via Dowling et al., 2010). Men kan dus 

besluiten dat de preventie of reductie van het risico op ACL letsels een belangrijke 

doelstelling voor toekomstig onderzoek moet zijn (Dowling et al., 2010). 
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Aan de hand van verscheidene kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken heeft men de 

verschillende risicofactoren van ACL blessures trachten te determineren. Dowling et al. (2010) 

maken hierin een onderscheid tussen de biomechanische en de omgevingsfactoren. Zo wordt 

er gesuggereerd dat de meeste kwetsuren voorkomen tijdens voetcontact bij de landing of de 

rembeweging voor een richtingsverandering. De betrokken knie lijkt op het moment van de 

blessure bijna volledig gestrekt te zijn met een flexiehoek kleiner dan 30° (McNair et al., 

1990; Boden et al., 2000; Teitz, 2001; Olsen et al., 2004; Cochrane et al., 2007; via Dowling 

et al., 2010). Bovendien wordt verondersteld dat een grotere valgushoek en –moment als 

risicofactor voor ACL letsels kunnen fungeren (Lloyd & Buchanan, 2001; McLean et al., 

2004; Ford et al., 2005; Hewett et al., 2005; via Dowling et al., 2010). Verder suggereert Teitz 

(2001; via Dowling et al., 2010) dat het risico op ACL blessures toeneemt indien het 

lichaamszwaartepunt meer posterior en mediaal ligt ten opzichte van het steunbeen. 

Aanvullend zou ook een verhoogd intern rotatiemoment in de knie kunnen bijdragen tot een 

groter risico op ACL letsels (Boden et al., 2000; Besier et al., 2001; McLean, 2004; Olsen et 

al., 2004; via Dowling et al., 2010). Men vermoedt dat een overdreven voetpronatie kan 

leiden tot een groter risico op ACL blessures door het intern rotatiemoment van de tibia te 

verhogen (Allen & Glasoe, 2000; Bonci, 1999; Loudon et al., 1996; Smith et al., 1997; 

Woodford-Rogers et al., 1994; via Dowling et al., 2010).  

Naast de biomechanische factoren kunnen de omgevingsfactoren ook bijdragen tot het risico 

op ACL blessures (Dowling et al., 2010). Torg en Quedenfeld (1974) speculeerden dat een 

hoge wrijvingscoëfficiënt van de schoen-ondergrond interactie bij cutting manoeuvres kan 

leiden tot een grotere incidentie van ACL kwetsuren. De wrijvingscoëfficiënt kan, zoals 

eerder vermeld, beïnvloed worden door de weersomstandigheden. Zo worden droge velden 

geassocieerd met een grotere incidentie aan blessures dan natte velden (Scranton et al., 1997; 

via Orchard & Powell, 2003; Orchard et al., 2001) en resulteerden koude 

weersomstandigheden in minder blessures dan warme weercondities (Orchard & Powell, 

2003). Tenslotte stellen Griffin et al. (2005) dat ook de geslachtshormonen bijdragen tot ACL 

blessures. Er wordt namelijk gesuggereerd dat geslachtshormonen een positief effect hebben 

op de cyclische achteruitgang van de soepelheid van de knie. Verder onderzoek is echter 

vereist om de gevolgen van deze achteruitgang op de stabiliteit van het kniegewricht en het 

risico op blessures te determineren. 
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1.7. Onderzoeksvragen 

In de literatuur is aangetoond dat verschillende factoren een invloed op de tractie tussen 

schoen en ondergrond uitoefenen. Zo wordt er in de hoofdonderzoeksvraag nagegaan of de 

vochtigheid van het kunstgras een effect heeft op de tractie gemeten tussen de voetbalschoen 

en de ondergrond. Bowers en Martin (1975) vonden eerder dat er op droog kunstgras meer 

frictie wordt gegenereerd dan op nat kunstgras. Men heeft ook aangetoond dat de rotationele 

weerstand bij de schoen-ondergrond interactie lager ligt in een natte ondergrondconditie 

(Heidt et al., 1996). Op basis van deze bevindingen wordt in de hoofdonderzoeksvraag 

verwacht dat de natte ondergrondconditie een lagere tractiecoëfficiënt zal teweegbrengen. 

Ten tweede wordt er nagegaan of er een verschil in tractie wordt geregistreerd tussen de 

verschillende schoentypes. Hoewel verscheidene studies op AstroTurf hebben aangetoond dat 

schoenen met korte, elastomere studs verdeeld over de volledige schoenzool een hogere 

wrijvingsweerstand op AstroTurf kunstgras produceren (Van Gheluwe et al., 1983; Cawley et 

al., 2003), heeft recenter onderzoek op derde generatie kunstgras het bewijs geleverd dat de 

rotationele weerstand van de turfschoen lager is dan bij de grasschoen (Livesay et al., 2006). 

Bovendien stelden Severn et al. (2008) dat er tractiekrachten worden gegenereerd door de 

penetratie van de studs in de ondergrond en dat deze tractie toeneemt bij langere studs 

(Valiant, 1990). Op basis van de literatuur wordt verondersteld dat de TF schoen met korte 

studs lagere tractiewaarden ontwikkelt ten opzichte van de andere schoentypes met een 

kleiner aantal langere studs. 

Tenslotte wordt er in de derde onderzoeksvraag nagegaan of de subjecten hun beweging 

zullen aanpassen naar de wrijving die ze ondervinden tussen het schoeisel en het kunstgras 

(Dura et al., 1999). Zo hebben Dowling et al. (2010) aangetoond dat er adaptatie van de 

beweging optreedt op een ondergrond met een hoge wrijvingscoëfficiënt. In deze studie wordt 

een aanpassing van het bewegingsverloop verwacht bij de condities met een lagere 

wrijvingscoëfficiënt zoals de natte ondergrondconditie en de TF schoenconditie. 
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2. METHODIEK 
 

 

2.1. Populatie 

Om de kwaliteit van de voetbalspecifieke bewegingen te vrijwaren, is er gekozen om te 

werken met jeugdvoetballers van het hoogste niveau. Vanuit dit standpunt is er contact 

opgenomen met het Koninklijk Atheneum Gent waar de leerlingen van de tweede en derde 

graad Topsport voetbal zich vrijwillig ter beschikking hebben gesteld. Hiervoor hebben de 

proefpersonen elk een informed consent getekend, waarin ze verklaren vrijwillig deel te 

nemen aan de studie en de goedkeuring geven om de resultaten te gebruiken voor 

wetenschappelijke doeleinden (bijlage 1). 

De 16 mannelijke participanten hebben een gemiddelde leeftijd van 16,3 ± 1,1 jaar, een lengte 

van 176,3 ± 8,8 cm, een massa van 67,3  ± 8,1 kg en een schoenmaat van 43 ± 1,8. 

Voetbalspecifiek zijn er 14 subjecten dominant rechtsvoetig. Om een representatief beeld van 

de voetbalpopulatie te verkrijgen, is er gekozen voor een steekproef van 3 keepers, 5 

verdedigers, 5 middenvelders en 3 aanvallers (bijlage 2). 

Tijdens de studie was er sprake van drop-out waarbij 4 geblesseerde voetballers moesten 

afhaken. Dit heeft er toe geleid dat de data van 12 subjecten in de resultaten werden 

opgenomen. 

Bij een biomechanisch experimenteel onderzoek van deze aard zijn er minimum 7 

proefpersonen nodig om voldoende statistische power te hebben. Rekening houdend met de 

complexiteit van het onderzoeksdesign (3 soorten schoenen met droog en nat kunstgras) werd 

geopteerd voor 16 subjecten. 
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2.2. Procedure 

Bij aanvang van de subjecttesten wordt de kwaliteit van het kunstgras getest aan de hand van 

drie materiaaltesten. Deze testen simuleren de interactie tussen speler en ondergrond en gaan 

na of het kunstgras voldoet aan de criteria opgelegd door de FIFA. 

Bij de Triple A test worden drie variabelen gemeten: schokabsorptie, energierestitutie en 

verticale vervorming (figuur 14).  

 

Figuur 14: Triple A test (uit Fifa Quality Concept for Football Turf, 2004) 

Bij de tweede test wordt een rotatie van een schoen met noppen op de ondergrond nagebootst 

en wordt de rotationele tractie gemeten (figuur 15). 

 

Figuur 15: Materiaaltest voor rotationele tractie  (uit Fifa Quality Concept for Football Turf, 2004) 

De pendulumtest registreert de lineaire tractie die de slipweerstand representeert (figuur 16). 

 

Figuur 16: Pendulumtest  (uit Fifa Quality Concept for Football Turf, 2004) 
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Deze studie omvat de biomechanische analyse van vier voetbalspecifieke bewegingen op 

kunstgras en wordt uitgewerkt aan de hand van een 4x3x2 repeated measures factorial design. 

Er komen drie variërende condities aan bod; namelijk de beweging, het type schoen en de 

vochtigheid van het kunstgras.  

Binnen de eerste conditie worden er vier bewegingen getest, namelijk de staande 

startbeweging, de 180° draaibeweging, het 90° side-step cutting manoeuvre en het 135°  

side-step cutting manoeuvre. De volgorde van de verschillende bewegingen wordt voor elk 

subject ad random toegewezen en tussen elke beweging wordt een korte rustpauze ingelast. 

Deze scriptie legt de nadruk op de speler-schoen-ondergrond interactie bij het 135° side-step 

cutting manoeuvre. De 135° voetbalspecifieke draaibeweging houdt in dat de proefpersonen 

via de schuine aanloopstrook aan een laag tempo komen aangelopen. Op de hoek van 135° 

van de aanloopstrook met de uitloopstrook bevindt zich het krachtmeetplatform. Standaard 

voor alle bewegingen is vastgelegd dat het contact met het platform met de rechtervoet moet 

zijn. De subjecten dienen submaximaal aan te lopen en bij de afstoot met de rechtervoet van 

het krachtmeetplatform maximaal te versnellen (figuur 17). Om een stabiel bewegingspatroon 

te verwerven, moeten de participanten elke voetbalspecifieke beweging vijf maal herhalen. Na 

de testen dienen de subjecten een perceptievragenlijst in te vullen (bijlage 3). 

 

Figuur 17: Laboconstructie met de loopweg van het 135° cutting manoeuvre  
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In de schoenconditie wordt er gebruik gemaakt van drie types voetbalschoenen, meer bepaald 

drie varianten van de Nike Tiempo Mystic III. Deze schoenen worden van elkaar 

onderscheiden door hun verschillende studconfiguratie. Iedere proefpersoon krijgt de 

schoenen in een gerandomiseerde volgorde aangeboden. Het eerste paar is de Nike Tiempo 

Mystic III TF (= Turf Field) die in vergelijking met de andere schoenen opvallend meer en 

kleinere noppen heeft (tabel 5). Deze schoenen zijn voornamelijk geschikt om op een harde 

ondergrond te spelen (figuur 18). 

Tabel 5: Studconfiguratie Nike Tiempo Mystic III TF  

De tweede variant is de Nike Tiempo Mystic III FG (= Firm Ground). Deze hebben 14 

noppen waarvan de lengte varieert tussen 1,1 en 1,6 cm (tabel 6). Dit model is het meest 

geschikt om op een vochtige ondergrond te spelen aangezien de noppen diep in de grond 

kunnen doordringen (figuur 19). 

Tabel 6: Studconfiguratie Nike Tiempo Mystic III FG 

 

Het laatste paar schoenen is de Nike Tiempo Mystic III AG (= Artificial Grass). De zool 

ervan is bezet met holle noppen die speciaal zijn ontworpen om op kunstgras te spelen (tabel 

7; figuur 20). 

Tabel 7: Studconfiguratie Nike Tiempo Mystic III AG 

Aantal noppen: 74 noppen 

Lengte noppen: 0,3 - 0,5 cm 

Afmeting noppen: Cirkelvormige: ∅ : 0,6 – 0,8 cm 

Ellipsvormige: lengte: 1,7 cm 

 breedte  1,3 cm 

  

Aantal noppen: 14 noppen 

Lengte noppen: 1,1 – 1,6 cm 

Afmeting noppen: Vooraan: ∅ : 1,1 cm 

Achteraan: lengte: 1,4 cm 

 breedte 0,8 cm 

Aantal noppen: 42 noppen 

Lengte noppen: 0,3 – 1,2 cm 

Afmeting noppen:  ∅ : 0,3 – 1,2 cm 

Ellipsvormige: lengte: 1,7 cm 

 breedte  1,3 cm 

Figuur 19: Nike Tiempo Mystic III FG 

Figuur 20: Nike Tiempo Mystic III AG 

Figuur 18: Nike Tiempo Mystic III TF 
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Om vooroordelen betreffende de verschillende schoenen en bias bij het invullen van de 

vragenlijsten te vermijden, ontvangen de subjecten voorafgaand aan de testen geen informatie 

over de schoenen. 

De derde variërende conditie én hoofdvariabele in deze studie is het kunstgras waarop de 

testen worden afgelegd. Alle proefpersonen dienen de testen op een droge en natte 

ondergrond uit te voeren om de schoeneigenschappen bij verschillende gesimuleerde 

weersomstandigheden te meten. De sequentie van de grasconditie wordt wederom ad random 

toegekend (figuur 21).   

 

Figuur 21: Randomisatie van de verschillende condities 

Tijdens de testen werd er gebruik gemaakt van Challenge Pro² kunstgras. Dit kunstgras 

bestaat uit polyethyleenvezels die 6 cm lang zijn. De ruimte tussen deze vezels wordt 

opgevuld met 4 cm SBR (= Styreen Butadieen Rubber) infill.  Normaliter is er bij de derde 

generatie kunstgras naast rubber ook zand ingevuld, maar dit was bij deze proefopstelling niet 

het geval. 
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2.3. Meetinstrumenten 

In de studie wordt er gebruik gemaakt van de Qualisys Track Manager software (QTM) voor 

de opname en opslag van de bewegingsdata. Twaalf gesynchroniseerde infraroodcamera’s 

(ProReflex – Qualisys) werden rond het krachtenplatform opgesteld (figuur 22). Met behulp 

van reflecterende markers, aangebracht op de subjecten, registreren de camera’s de 

bewegingen aan een frequentie van 200 Hz. De camera’s staan zodanig opgesteld dat elke 

marker gedurende het bewegingsverloop door minstens twee camera’s geregistreerd wordt.  

 

Figuur 22: Proreflex infraroodcamera 

QTM reconstrueert de markerposities in het driedimensionale assenstelsel. Het 

krachtenplatform (AMTI Force Plate) registreert de ontwikkelde krachten tijdens de 

voetbalspecifieke draaibeweging aan een frequentie van 1000 Hz in het AMTI assenstelsel 

(figuur 23). Deze twee frequenties hebben een verhouding van 1/5. Dit vergemakkelijkt de 

integratie en synchronisatie van het krachtenplatform met QTM en maakt een geavanceerde 

biomechanische analyse mogelijk.  

 

Figuur 23: Driedimensionaal assenstelsel van het AMTI krachtenplatform (zwart) en het Qualisys systeem (blauw) 
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Om de bewegingen driedimensionaal in de ruimte te kunnen definiëren, vereist het gebruik 

van QTM een dynamische kalibratie. Dit gebeurt aan de hand van een winkelhaak die op het 

kunstgras wordt gelegd en een T-vormige stok die ter hoogte van het krachtenplatform 

bewogen wordt (figuur 24). Dit is noodzakelijk voor het bepalen van het QTM assenstelsel en 

het synchroniseren van de camera’s. 

 

Figuur 24: Kalibratieset 

Eenmaal het systeem gekalibreerd is, dienen de proefpersonen in anatomische positie op het 

krachtenplatform plaats te nemen. Op die manier kan QTM de statische markerset in het 

driedimensionaal veld definiëren en het lichaamsgewicht berekenen. Om de bewegingen van 

het lichaam te registreren, gebeurt de positionering van deze markers volgens een 

vooropgesteld kinematisch model. In deze studie omvat het model 53 markers, waarvan 46 

markers op het lichaam en 7 markers op de schoen (figuur 25; bijlage 4).  

 

Figuur 25: Statische markerset in anatomische houding en markers op de schoenen 
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Het kinematisch model is verschillend naargelang de antropometrie van de proefpersonen. 

Deze wordt bij aanvang van de testen bepaald aan de hand van een lintmeter en een 

schuifcaliper (Rosscraft, Canada) om respectievelijk de lichaamslengte van de subjecten en de 

breedte van bepaalde lichaamsdelen te meten (figuur 26). 

 

Figuur 26: Meetinstrumenten antropometrie  

Naast de toepassing van QTM, werd ook met een High-Speed Camera (Casio) beeldmateriaal 

verzameld (figuur 27). Deze statische camera staat opgesteld aan het krachtenplatform en 

filmt aan een frequentie van 250 beelden per seconde (fps) de beweging van de afstootvoet.  

 

Figuur 27: Casio High-Speed Camera 
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2.4. Data analyse 

2.4.1. Biomechanische data 

De ruwe data, verkregen uit QTM, wordt in de C-Motion Visual 3D Software (V3D; C-

Motion Inc., Germantown, USA) gekwantificeerd (figuur 28). De kinematische data wordt 

gefilterd aan een frequentie van 10 Hz, terwijl de grondreactiekrachten een filterfrequentie 

van 50 Hz hebben. Deze software stemt het kinematisch model af op de individuele 

antropometrische data van de subjecten. Via V3D kunnen de posities, relatieve hoeken, 

(hoek)snelheden en (hoek)versnellingen berekend worden tussen segmenten, door het model 

in een driedimensionaal assenstelsel te integreren.  

 

Figuur 28: Kinematisch model in het V3D assenstelsel 

De gegevens worden in Visual 3D omgezet naar een genormaliseerde contacttijd voor alle 

proefpersonen. Uit de gegevens van het AMTI krachtenplatform kan de absolute contacttijd 

bepaald worden. Deze wordt gedefinieerd als de periode tussen het initieel contact (CO) en de 

toe off (TO) van de rechtervoet. De verkregen data uit V3D wordt geëxporteerd naar Matlab 

(MathWorks, Natick, Massachusetts), waarin alle mechanische en kinematische variabelen 

berekend worden. 

Statistische gemiddelden en standaarddeviaties van de vijf pogingen voor elke variabele per 

proefpersoon worden berekend via Statistical Package for the Social Sciences (SPSS; versie 

15, SPSS Inc., Chicago, IL). De Intraclass Correlatie wordt berekend, door middel van de 

Cronbach’s Alpha Coëfficiënt, om de reproduceerbaarheid van de variabelen na te gaan. 

Daarna wordt een 3*2 Repeated Measures ANOVA gehanteerd om de interactie- en 
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hoofdeffecten van de schoen- en ondergrondcondities te achterhalen. Het significantieniveau 

is hierbij vastgelegd op p < 0,05. 

 

2.4.2 Perceptie data 

De data uit de vragenlijsten zijn ook via SPSS verwerkt. De betrouwbaarheid van elke factor 

is nagegaan aan de hand van correlaties tussen de verschillende variabelen en puntgrafieken. 

Dit is gedaan voor het algemene schoencomfort, de schoen-ondergrond grip en de voet/enkel 

stabiliteit variabelen die een correlatiecoëfficiënt van respectievelijk 0,775; 0,756 en 0,732 

hebben met een significantie van p < 0,001. Dit wijst dus op een goede betrouwbaarheid.  

Daarna is er opnieuw gebruik gemaakt van een 3*2 Repeated Measures Analyse om de hoofd- 

en interactie-effecten te vinden voor de schoen- en ondergrondcondities. Voor deze test is het 

significantieniveau vastgelegd op p < 0,05. 
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3. RESULTATEN 
 

 

3.1. Inleiding 

De onderstaande resultaten kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën, namelijk de 

materiaaltesten, de biomechanische analyse en de perceptieresultaten. Vooreerst wordt 

besproken of het kunstgras, gebruikt tijdens de testen, aan de opgelegde eisen van de FIFA 

voldoet. Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde materiaaltesten. Uit de resultaten kan 

men afleiden dat het gehanteerde kunstgras beantwoordt aan de vooropgestelde criteria van de 

FIFA.  

Vervolgens wordt de betrouwbaarheid van de gemeten variabelen geverifieerd aan de hand 

van een Intraclass Correlatiecoëfficiënt (ICC). De variabelen met een ICC lager dan 0,70 

worden niet opgenomen in de studie.  

Bij de resultaten van de biomechanische analyse wordt nagegaan of er significante verschillen 

terug te vinden zijn in de schoen- en ondergrondcondities. De grafieken zijn echter niet 

identiek aan de numerieke data aangezien de grafieken genormaliseerd zijn naar de contacttijd 

van alle subjecten. 

Tenslotte wordt de kwalitatieve mening van de proefpersonen betreffende de verschillende 

schoenen gepolst. Bij de perceptieresultaten kan men voor vijf variabelen zien of een bepaald 

type voetbalschoen bij de testgroep beter of slechter scoort tegenover de andere schoenen.  
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3.2. Materiaaltesten 

Vooreerst wordt het gehanteerde kunstgras van de laboconstructie onderworpen aan enkele 

gestandaardiseerde materiaaltesten van de FIFA. Indien er aan de opgelegde criteria wordt 

voldaan, krijgt het kunstgras het twee sterren (**) kwaliteitslabel.   

In deze studie is geopteerd om drie van de vooropgestelde kwaliteitstesten uit te voeren 

waarin de impact, de rotationele tractie en lineaire tractie gemeten worden (bijlage 5). Elk van 

deze materiaaltesten zijn uitgevoerd op de droge en natte ondergrondconditie. Uit 

onderstaande tabellen kan men afleiden dat de geregistreerde waarden telkens aan de 

desbetreffende FIFA-criteria voldoen (tabel 8, 9 en 10). Enkel bij de lineaire tractie in de 

droge conditie is er een miniem verschil met de opgelegde vereiste. 

Tabel 8: Triple A test met 3 metingen, namelijk krachtreductie, energieteruggave en verticale vervorming 

  DRY WET 

Impact 

Kracht 

reductie 

[%] 

Energie 

teruggave 

Verticale 

vervorming 

[mm] 

Kracht 

reductie 

[%] 

Energie 

teruggave 

Verticale 

vervorming 

[mm] 

Gemiddelde 68 34 8 67 36 7 

FIFA** 60 - 70 % 

geen 

criteria 4 - 8 mm 60 - 70 % 

geen 

criteria 4 - 8 mm 

 

 

Tabel 9: Rotationele tractietest meet rotationeel moment 

Rotationele 

Tractie [Nm] DRY WET 

Gemiddelde 31 33 

FIFA** 30 - 45 Nm 
 

 

Tabel 10: Pendulumtest meet de lineaire tractie 

Pendulum [°] DRY WET 

Gemiddelde 211 196 

FIFA ** 130 - 210° 
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Uit de resultaten blijkt dat, voor de vijf geregistreerde parameters, geen significant verschil 

terug te vinden is tussen beide ondergrondcondities (tabel 11). 

Tabel 11: Materiaaltesten: verschil tussen droge- en natte ondergrondconditie 

  DRY   WET 

Kracht reductie [%] 68 ns 67 

Energie teruggave [%] 34 ns 36 

Verticale deformatie [mm] 8 ns 7 

Rotationele tractie [Nm] 30,8 ns 32,4 

Lineaire tractie [°] 211 ns 196 
ns = niet significant verschil 
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3.3. Intraclass correlatie 

Om de globale betrouwbaarheid van de beweging na te gaan, wordt de Intraclass 

Correlatiecoëfficiënt berekend (bijlage 6). De interne consistentie van de gemeten variabelen 

wordt bepaald aan de hand van de Cronbach’s Alpha Coëfficiënt. Indien deze waarde groter is 

dan 0,70, wijst dit op een goede samenhang tussen de verschillende pogingen binnen een 

subject.  

Tabel 12 wijst uit dat er in de droge ondergrondconditie 13 van de 81 variabelen niet voldoen 

aan deze waarde. Bij 17 variabelen werd er een missing value vastgesteld en zijn als dusdanig 

niet opgenomen in de berekening van ICC. Voor een beschrijving van de verschillende 

variabelen wordt er verwezen naar bijlage 7. 

Tabel 12: Algemene intraclass correlatiecoëfficiënten voor alle output variabelen van de 135° zijwaartse 

draaibeweging in de droge ondergrondconditie 

 

 

 

 

 

            < 0,70              ≥ 0,70           ≥ 0,80           ≥ 0,90

variables

mechanisch

t_Fzi_max [s] t_LRxi_max [s] Fzi_av [BW] contact time [s]

Traction_av [-] (0,1-0,3s) Traction_max [-] t_LRzi_max [s] Fzi_max [BW]

t_Mz_max [s] Fz_t_traction_max LRzi_av [BW/s] LRzi_max [BW/s]

t_Mz_min [s] Vector angel_t_traction_max t_Fxi_max [s] Fxi_max [BW]

t_traction_max t_Fyi_max [s] Fxi_av [BW] LRxi_max [BW/s]

Fx_t_traction_max v_COM_hor_TO Traction_av [-] (0,1-BW/2) LRxi_av [BW/s]

v_COM_x_CO Mz_max [BWm] tot_vert_imp [BWs]

Fyi_max [BW] v_COM_y_TO tot_horx_imp [BWs]

Fyi_av [BW] v_COM_hor_CO Mz_min [BWm]

t_LRyi_max [s] Fhori_av [BW] tot_hory_imp [BWs]

t_Fhori_max [s] LRhori_av [BW/s] Fhori_max [BW]

t_LRhori_max [s] LRhori_max [BW/s]

tot_hor_imp [BWs]

kinematisch

foot_rotation_angle_max [°]                     ext_flex_initial [°] foot_inclination_initial [°]

ext_flex_min [°] foot_rotation_angle_initial [°]

Range_of_motion_foot_inclination foot_rotation_angle_min [°]

Range_of_motion_foot_rotation in_eversion_initial [°]

Range_of_motion_in_eversie_max in_eversion_min [°]

Range_of motion_dorsi_plantar_max dorsi_plantar_initial [°]

Range_of_motion_ext_flex_knee_max dorsi_plantar_max [°]

pron_sup_initial [°]

pron_sup_max [°]

ankle_torsion_initial [°]

ankle_torsion_min [°]

valg_var_initial [°]

knee_torsion_initial [°]

knee_torsion_min [°]

Cronbach Alpha Coefficient: globaal
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In onderstaande tabel is te zien dat slechts 4 van de 81 variabelen in de natte 

ondergrondconditie een ICC-waarde onder de 0,70 hebben. Dit wijst dus op een hoge 

betrouwbaarheid. Bij 18 variabelen werd een missing value vastgesteld en zijn bijgevolg niet 

opgenomen in de tabel. 

Tabel 13: Algemene intraclass correlatiecoëfficiënten voor alle output variabelen van de 135° zijwaartse 

draaibeweging in de natte ondergrondconditie 

 

 

 

 

 

 

 

 

             < 0,70                 ≥ 0,70                    ≥ 0,80                     ≥ 0,90

mechanisch

t_traction_max Fxi_av [BW] Fzi_max [BW] contact time [s]

Fz_t_traction_max Traction_max [-] Fzi_av [BW] t_Fzi_max [s]

Fyi_max [BW] Fx_t_traction_max t_LRzi_max [s] LRzi_max [BW/s]

Fyi_av [BW] Vector angel_t_traction_max t_Fxi_max [s] LRzi_av [BW/s]

t_LRyi_max [s] t_LRxi_max [s] Fxi_max [BW]

t_Fhori_max [s] Traction_av [-] (0,1-BW/2) LRxi_max [BW/s]

t_LRhori_max [s] Mz_max [BWm] LRxi_av [BW/s]

t_Mz_max [s] tot_vert_imp [BWs]

t_Mz_min [s] tot_horx_imp [BWs]

v_COM_hor_CO Traction_av [-] (0,1-0,3s)

Fhori_max [BW] Mz_min [BWm]

v_COM_x_CO

v_COM_y_TO

tot_hory_imp [BWs]

v_COM_hor_TO

Fhori_av [BW]

LRhori_max [BW/s]

LRhori_av [BW/s]

tot_hor_imp [BWs]

Kinematisch

                   Range_of_motion_foot_inclination foot_inclination_initial [°] foot_rotation_angle_initial [°]

Range_of_motion_foot_rotation foot_rotation_angle_min [°]

Range_of_motion_in_eversie_max foot_rotation_angle_max [°]

in_eversion_initial [°]

in_eversion_min [°]

dorsi_plantar_initial [°]

dorsi_plantar_max [°]

pron_sup_initial [°]

pron_sup_max [°]

ankle_torsion_initial [°]

ankle_torsion_min [°]

ext_flex_initial [°]

ext_flex_min [°]

valg_var_initial [°]

knee_torsion_initial [°]

knee_torsion_min [°]

Range_of motion_dorsi_plantar_max

Range_of_motion_ext_flex_knee_max

Cronbach Alpha Coefficient: globaal
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3.4. Globale bewegingsbeschrijving 

3.4.1. Algemeen 

Op het tijdstip TA komt de rechtervoet in aanraking met het krachtenplatform waarbij een 

resulterende grondreactiekracht ontstaat, die op figuur 29 als een krachtvector wordt 

afgebeeld. Gedurende het bewegingsverloop ondervindt men een resulterende 

grondreactiekracht die mediaal gericht is en toeneemt tot ongeveer 50 % van de 

genormaliseerde contacttijd om daarna terug af te nemen tot het tijdstip T0. Om het lichaam in 

evenwicht te houden, blijft de gekruiste arm-beencoördinatie tijdens de 135° draaibeweging 

behouden en wordt het lichaamszwaartepunt verplaatst in functie van de richting van de 

krachtvector. Zo zal het bovenlichaam tijdens de voetbalspecifieke beweging voor- en 

zijwaarts neigen om respectievelijk een achterwaartse en zijwaartse rotatie te vermijden.  

 

Figuur 29: Stickfiguren van TA, 20 %, 50 %, 80 % en T0 van de contactfase 

Hoewel de subjecten worden gevraagd om een 135° draaibeweging uit te voeren, is op figuur 

30 te zien dat tijdens het voetcontact met de rechtervoet het traject van het lichaams-

zwaartepunt geen exacte hoek van 135° beschrijft, maar eerder een stompere hoek maakt. Bij 

de aanloop naar het krachtenplatform wijkt het lichaamszwaartepunt namelijk af naar binnen 

zodat de proefpersonen reeds gedeeltelijk ingedraaid zijn.  
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Figuur 30: Bewegingsverloop van het lichaamszwaartepunt tijdens de 135° draaibeweging 

 

3.4.2. Mechanische analyse 

In figuur 31 wordt de snelheids- en richtingsverandering op het moment van initieel contact 

(TA) en laatste contact (T0) bij de 135° draaibeweging weergegeven. Er wordt een gemiddelde 

contacttijd van 0,217 s gemeten. Op het tijdstip TA is de gemiddelde snelheid (vA) van de 12 

subjecten 3,4 m/s en is de hoek ten opzichte van de uitlooprichting verminderd naar 29,5° 

(hoek α). Dit betekent dat de subjecten vóór het initieel contact al 15,5° van de opgelegde 

hoek (45°) zijn ingedraaid. Bij het loskomen van het krachtenplatform wordt er een 

gemiddelde snelheid van 4,4 m/s gemeten en bedraagt de hoek met de opgelegde 

uitlooprichting nog 13,4° (hoek β). De proefpersonen hebben dus tussen TA en T0 een hoek 

van 16,1° (hoek θ) afgelegd. Op het einde van het voetcontact is er in totaal een hoek van 31,6° 

afgelegd en moeten de subjecten dus nog 13,4° indraaien om de gewenste hoek van 45° te 

bekomen. Er is dus tussen het moment van neerkomen en het moment van afstoten een 

verschil van +1,0 m/s in horizontale snelheid geregistreerd. 
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Figuur 31: Snelheids- en hoekverandering tijdens de contactfase van de 135° draaibeweging in een Qualisys 

assenstelsel 

Op basis van de verticale grondreactiekracht in figuur 32 kan de contactfase opgesplitst 

worden in een rem- en afstootfase. De eerste piek vindt plaats rond ongeveer 20 % van de 

genormaliseerde contacttijd en bereikt waarden van net geen 2 keer het lichaamsgewicht (LG) 

van de proefpersoon. Deze impactpiek wordt veroorzaakt door de plotse afremming van de 

voet en het onderbeen. De tweede piek van de resulterende verticale grondreactiekracht 

manifesteert zich rond 50 % van de genormaliseerde contacttijd en bereikt waarden van bijna 

2,5 LG. Deze impactpiek is het resultaat van een positieve versnelling door de overgang van 

een afwaartse naar een opwaartse beweging van het lichaamszwaartepunt en maakt een 

onderscheid tussen de passieve en actieve fase. 

 

VAX (3,0 m.s-1)

VAY (-1,7 m.s-1)
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X
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θ = 16,1°

∆ Vx = 1,2 m.s-1
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∆ V = 1,0 m.s-1

Tcontact = 0,217 s
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Figuur 32: Resulterende verticale grondreactiekracht in functie van de genormaliseerde contacttijd tijdens de 135° 

draaibeweging (representatief voorbeeld) 

De horizontale component van de grondreactiekracht bepaalt samen met de verticale 

grondreactiekracht de mate van grip die nodig is om te kunnen draaien. Ook bij de horizontale 

grondreactiekracht treden er op dezelfde relatieve tijdstippen twee pieken op (figuur 33). De 

waarden ervan liggen echter lager dan bij de verticale grondreactiekracht. De passieve 

impactpiek bereikt waarden die iets lager zijn dan 0,8 LG en de tweede piek levert waarden 

op rond 1,1 LG. 

 

Figuur 33: Resulterende horizontale grondreactiekracht in functie van de genormaliseerde contacttijd tijdens de 135° 

draaibeweging (representatief voorbeeld) 
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De tractiecoëfficiënt bereikt een eerste kleine piek van ongeveer 0,6 binnen de eerste 5 % van 

de genormaliseerde contacttijd om daarna rond een constante waarde van 0,45 te schommelen 

tot 50 % van de contacttijd. Rond 80 % van de contacttijd wordt een tractiewaarde van 0,6 

bereikt om vervolgens een snelle toename te bekomen tot ongeveer 1 (figuur 34). Dit betekent 

dat gedurende het volledige bewegingsverloop de horizontale grondreactiekracht lager is dan 

de verticale component, maar de verticale grondreactiekracht tijdens de laatste 20-30 % van 

de contacttijd sneller zal dalen dan de horizontale component. 

 

Figuur 34: Gemiddelde tractiecoëfficiënt in functie van de genormaliseerde contacttijd tijdens de 135° draaibeweging 

Op figuur 35 van de vrije momentswerking tijdens de 135° draaibeweging worden er binnen 

de eerste 10 % van de genormaliseerde contacttijd positieve waarden geregistreerd. De voet 

draait dus aanvankelijk weg van de looprichting rond de axiale z-as. Vervolgens worden de 

torsiewaarden negatief aangezien de voet in de looprichting draait. Er wordt een eerste piek 

van ongeveer 7 Nm bereikt rond 20 % van de genormaliseerde contacttijd en rond 75 % wordt 

een nog grotere piek bekomen met waarden van 18 Nm. 
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Figuur 35: Gemiddelde torsie in functie van de genormaliseerde contacttijd tijdens de 135° draaibeweging
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Figuur 36: Kinematica van de voet, enkel en knie in de drie lichaamsvlakken tijdens de 135 ° draaibeweging (zie bijlage 8)
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3.4.3. Kinesiologische analyse 

3.4.3.1. Initieel contact (0 %) 

De draaibeweging wordt ingeleid door het initieel contact waarin de proefpersonen 

anticiperen op het manoeuvre. De rechtervoet wordt tijdens dit initiële contact geheel op de 

grond geplaatst in een hoek van 45° ten opzichte van de uitlooprichting en staat in relatief 

grote eversie (15°). Tegelijkertijd is het rechter enkelgewricht in een lichte plantaire flexie 

(7,5°), ingedraaid tot een adductiehoek van 2° en staat het in lichte supinatie (8°). Het 

rechterkniegewricht anticipeert op de belasting door in diepe flexie (31°) te gaan. Ook bevindt 

de knie zich in een lichte varuspositie (5°) en is licht intern geroteerd (3°). 

3.4.3.2. Afremfase (0 - 50 %) 

Na het eerste contact volgt de afremfase. In de rechtervoet wordt overgegaan naar een lichte 

teenstand met een inclinatiehoek van 2°, daalt de graad van eversie naar 12° en blijft de hoek 

ten opzichte van de uitlooprichting 45°. Het enkelgewricht bevindt zich ten gevolge van de 

grote belasting op het einde van de afremfase in dorsiflexie (19°). Daarnaast neemt in dit 

gewricht de adductie (7°) licht toe en gaat de rechterenkel verder in supinatie (19°). Het 

kniegewricht roteert verder intern (12°) en buigt door tot een flexie van 39°. Wel is er nu een 

neutrale valgus/varus houding. 

3.4.3.3. Afstootfase (50 – 100 %) 

De afremfase wordt opgevolgd door de afstootfase, die een horizontale versnelling van het 

lichaam impliceert. In het rechtervoetgewricht wordt geleidelijk verder gegaan tot teenstand 

met een inclinatiehoek van 45° bij het verlaten van de grond. De eversiehoek en hoek ten 

opzichte van de uitlooprichting blijven eerst constant, stijgen dan op het einde van de 

afstootfase en halen hun piek op het moment dat de voet de grond verlaat (respectievelijk 20° 

en 62°). Binnen het enkelgewricht wordt opnieuw overgegaan naar plantaire flexie en wordt 

de enkel verder in adductie gebracht. De piek wordt bereikt wanneer de voet de grond verlaat 

en is respectievelijk 21° en 9°. Gelijktijdig gaat de enkel tijdens de actieve fase verder in 

supinatie (22°), maar eindigt op moment van het verlaten van de grond in een supinatiehoek 

van 15°. De propulsiefase is voor het rechterkniegewricht het teken om over te gaan naar 

extensie en extern te roteren. Tijdens het laatste contact bevindt de knie zich in relatief lichte 

flexie (10,5°) en is extern geroteerd (4°). Ook wordt de rechterknie opnieuw in varuspositie 

(2°) gebracht om uiteindelijk af te stoten in een lichtere valgus/ varus kniepositie (0,5°). 
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3.5. Numerieke data en grafieken 

Voor  de significante effecten van de ondergrond- en schoenconditie voor alle geanalyseerde 

variabelen wordt er verwezen naar bijlage 9. 

 

3.5.1. Interactie tussen ondergrond- en schoenconditie 

3.5.1.1. Kinetische analyse 

Er is een trend (p = 0,081) tot een significant interactie-effect tussen de ondergrond- en 

schoenconditie voor de gemiddelde tractie (*). Schoen A (Tiempo Mystic III Turf Field 

schoen) scoort in de natte conditie (0,529 ± 0,070) namelijk lager dan schoen C (Tiempo 

Mystic III Artificial Grass) met een gemiddelde tractie van 0,575 en een standaarddeviatie 

van 0,062 (figuur 37). In tegenstelling tot de natte conditie is in de droge conditie geen 

verschil te vinden tussen de schoencondities. 

 

* = trend 

Figuur 37: Functionele tractiekracht in functie van de genormaliseerde contacttijd bij de 135° zijwaartse 

draaibeweging 

 

3.5.2. Aanpassing bewegingsuitvoering door een veranderde ondergrondconditie 

Voor de richting van de significante ondergrondeffecten wordt verwezen naar bijlage 10. 
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3.5.2.1. Impuls-momentum relatie 

Er is een significant verschil (p = 0,006) tussen de twee ondergrondcondities voor de 

horizontale snelheid van het lichaamszwaartepunt bij het initieel contact. In de droge conditie 

(4,491 ± 0,274 m/s) is er een hogere horizontale snelheid van het lichaamszwaartepunt 

geconstateerd tegenover de natte conditie (4,335 ± 0,291 m/s). De overige variabelen met 

betrekking tot de impuls-momentum relatie vertonen geen significante verschillen tussen de 

twee ondergrondcondities. 

 

3.5.2.2. Kinetische analyse  

De maximale tractie (**) is in de droge conditie (0,851 ± 0,062) significant hoger (p = 0,017) 

dan in de natte conditie (0,813 ± 0,061) (figuur 38). 

 

** = p ≤ 0,05 

Figuur 38: Functionele tractiekracht in functie van de genormaliseerde contacttijd bij de 135° zijwaartse 

draaibeweging 

 

3.5.2.3. Kinematische analyse 

Gedurende de volledige contacttijd met het krachtenplatform blijft de voet in eversie. De 

eversie in de initiële contactfase (**) is significant (p = 0,033) hoger in de droge conditie 

(13,5 ± 5,5°) dan in de natte conditie (10,8 ± 6°) (figuur 39). Na het initiële contact neemt de 
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hoek van de voetzool met de grond geleidelijk af om op het einde van de contactfase opnieuw 

toe te nemen. Dit bewegingsverloop is het geval in zowel de droge als natte conditie. 

 

** = p < 0,05 

Figuur 39: Voet inversie (-)/eversie (+) in functie van de genormaliseerde contacttijd bij de 135° zijwaartse 

draaibeweging 

 

3.5.3. Aanpassing van de beweging door een veranderde schoenconditie 

Voor de richting van de significante schoeneffecten wordt verwezen naar bijlage 11. 

 

3.5.3.1. Impuls-momentum relatie 

De resultaten geven geen significant verschil weer voor de variabelen met betrekking tot de 

impuls-momentum relatie tussen de verschillende schoenen.   

 

3.5.3.2. Kinetische analyse 

De resulterende vector van de grondreactiekracht is op het moment van initieel contact 

significant (p = 0,051) verschillend tussen schoen A enerzijds en schoen B en C anderzijds. 

De TF schoen vertoont namelijk een grotere vectorhoek (65,7 ± 7,9°) ten opzichte van de 

grond dan de FG (63,2 ± 8,6°) en de AG schoen (63,1 ± 6,2°) (figuur 40). 
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** = p ≤ 0,05 

Figuur 40: Vectorhoek tussen de resulterende grondreactiekracht en de grond in functie van de genormaliseerde 

contacttijd bij de 135° zijwaartse draaibeweging 

 

3.5.3.3. Kinematische analyse 

Op het moment van initieel contact is er een significant verschil (p = 0,002) tussen de 

schoenen te zien. De eversiehoek bij schoen A (9,8 ± 5,9°) is beduidend kleiner dan bij 

schoen B en C (respectievelijk 13,1 ± 6° en 13,6° ± 5,4°) (figuur 41). 

 

*** = p ≤ 0,01 

Figuur 41: Voet inversie (-)/eversie (+) in functie van de genormaliseerde contacttijd bij de 135° zijwaartse 

draaibeweging 
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3.5.4. Subjectieve perceptie 

De subjectieve beoordeling van de proefpersonen omtrent de schoenen werd gemeten aan de 

hand van een Visual Analogue Scale (VAS). Deze vragenlijst werd samengebracht tot vijf 

factoren, waarvan de gemiddelde score, standaarddeviatie en p-waarden berekend werden 

(tabel 14). 

Tabel 14: Perceptieresultaten: gemiddelden, standaarddeviaties en significantie 

 

 

Voor de factoren grip, stabiliteit en algemene waardering is een significant interactie-effect 

waargenomen. De gemiddelde score van schoen A is voor deze drie variabelen significant 

kleiner dan die van schoen B en C, dit echter alleen binnen de natte conditie (figuur 42). 

 

** = p ≤ 0,05; *** p = ≤ 0,01 

Figuur 42: Interactie-effect voor de algemene waardering, stabiliteit en grip 

Verder zijn er nog twee significante hoofdeffecten met betrekking tot het algemeen 

schoencomfort en de rotationele belasting (tabel 15). Voor het algemeen schoencomfort 

scoort schoen A, onafhankelijk van de ondergrondconditie, significant lager dan schoen B en 

schoen C. Ook voor de rotationele belasting scoort schoen A, onafhankelijk van de 

ondergrondconditie, significant lager dan schoen B en schoen C (figuur 43).  

 

VARIABELEN

Interactie 

effect

Hoofd 

effect 

ondergrond

Hoofd 

effect 

schoen

Gem Stdev Gem Stdev Gem Stdev Gem Stdev Gem Stdev Gem Stdev P-waarde P-waarde P-waarde

Algemene schoen comfort 6,7 1,6 7,3 2 7,4 1,9 5,6 2,4 7,6 1,4 7,5 1,9 0,278 0,267 0,025

Schoen-ondergrond grip 7,8 1,9 7,3 2 7,4 2,6 4,7 2,8 8,1 1,6 7,6 1,4 0,003

Voet/enkel stabiliteit 7,2 2,1 7,7 0,9 7,5 2 6 2,1 7,4 1,2 7,8 1,3 0,034

Rotationele belasting 6,9 1,4 7,5 1,6 7,5 1,5 6 2,3 7,6 1,3 7,5 1,3 0,272 0,345 0,057

Algemene appreciatie 7,8 1 7,9 0,5 7,7 1,2 6,5 1,7 8,2 0,9 8,1 0,6 0,007

Significante p-waarden (< 0,05) weergegeven in het vet

DROOG NAT Univariaat

A B C A B C
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Tabel 15: Hoofdeffecten van schoen 

VARIABELEN A B C 

Algemeen schoencomfort 1< 2 2 

Schoen-ondergrond grip  ns  

Voet/enkel stabiliteit  ns  

Rotationele belasting 1< 2 2 

Algemene waardering   ns   

ns = niet significant    

< = significant kleiner dan (p ≤ 0,05)    

 

 

 

Figuur 43: Significante hoofdeffecten van de  schoenconditie voor gepercipieerd comfort en rotationele belasting 
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4. DISCUSSIE 
 

 

4.1. Effect van de ondergrond- en schoenconditie 

De vooropgestelde hypothese van de hoofdonderzoeksvraag dat een natte ondergrond minder 

tractie produceert dan een droge ondergrond wordt niet bevestigd door de materiaaltesten van 

de FIFA. Er werd betreffende de impact, de rotationele tractie en de lineaire tractie geen 

significant verschil vastgesteld tussen nat en droog kunstgras. In de subjecttesten daarentegen 

wordt de hypothese deels bevestigd. De gemiddelde tractie is in de subjecttesten niet 

significant verschillend tussen beide ondergrondcondities, maar de maximale tractie is in de 

natte conditie wel significant kleiner dan in de droge conditie. Om deze vaststelling te 

verklaren kan men terugvallen op de literatuur waarin wordt beschreven dat een lagere tractie 

resulteert in een trager looppatroon (Bowers & Martin, 1975). In de resultaten is gevonden dat 

de horizontale snelheid van het lichaamszwaartepunt op het moment van neerkomen 

significant lager is op de natte ondergrond. Deze lagere aanloopsnelheid beschouwt men als 

een indicator voor anticipatie van de proefpersonen op de natte ondergrond en zou kunnen 

verklaard worden door het feit dat de subjecten de natte ondergrond associëren met een lagere 

tractie en bijgevolg hun snelheid van voortbewegen verminderen. Tevens is de eversiehoek op 

het moment van neerkomen significant kleiner in de natte conditie dan in de droge conditie. 

Dit doet vermoeden dat de subjecten de voet in een kleinere eversiehoek op de grond plaatsen, 

wanneer er minder tractie gepercipieerd wordt. Men gaat ervan uit dat hierdoor de effectieve 

studoppervlakte van de schoen op de grond vergroot en de tractie dusdanig stijgt (Bonstingl et 

al., 1975).  

Ondanks deze vaststellingen is er enkel voor de maximale tractie een significant verschil in 

tractiewaarden tussen de twee ondergrondcondities te vinden. De maximale tractie in de droge 

conditie (0,851 ± 0,062) is namelijk significant hoger dan in de natte conditie (0,813 ± 0,061). 

Uit de tractiecurve van de 135° draaibeweging kan men zien dat de maximale tractie pas op 

het einde van de contactfase plaatsvindt. Dit impliceert dat de voorafgaande periode 

schijnbaar geen verschil tussen de droge en natte conditie vertoont. Dit zou kunnen verklaard 

worden door een onderzoek van Dowling et al. (2010) waarin wordt gesteld dat een hoge 

wrijvingscoëfficiënt onder meer wordt opgevangen door een verminderde knieflexie en een 

kleiner knieflexiemoment. Het biomechanisch mechanisme dat deze adaptatie toelicht is het 

feit dat een grotere knieflexie een langere remweg van het lichaamszwaartepunt impliceert, 

waardoor de verticale versnelling afneemt. De remweg kan enerzijds vergroot worden door 
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over een langere tijdsperiode af te remmen of anderzijds door een grotere knieflexiesnelheid. 

Rekening houdend met het feit dat de kracht wordt bepaald door de massa en de versnelling, 

kan men dus suggereren dat een langere tijdsperiode voor afremmen en een grotere 

knieflexiesnelheid de verticale grondreactiekracht doen afnemen. 

 

Men vermoedt dat dit adaptatiemechanisme optreedt om het gebrek aan tractie, dat de 

subjecten bij aanvang van de contactfase in de natte conditie ondervinden, te compenseren. Er  

wordt namelijk verondersteld dat deze adaptatie gepaard gaat met hogere tractiewaarden 

indien men er van uit gaat dat de verticale grondreactiekracht afneemt en de knieflexie geen 

invloed heeft op de horizontale grondreactiekracht.  

   

De knieflexie-extensie variabele is in het huidige onderzoek gemeten,  maar er is geen verdere 

statistische analyse op deze numerieke data toegepast (bijlage 9). Observatie van de 

gemiddelde knieflexie-extensie in functie van de genormaliseerde contacttijd toont echter een 

verschil tussen de twee ondergrondcondities aan (figuur 44). De grafische voorstelling doet 

vermoeden dat de subjecten in de natte conditie een grotere initiële knieflexiehoek en een nóg 

grotere maximale knieflexie hebben tegenover de droge conditie, wat een grotere 

knieflexiesnelheid in de natte conditie impliceert. Dit zou bijgevolg een verklaring kunnen 

zijn voor het feit dat er geen verschil wordt teruggevonden in de gemiddelde tractie van de 

twee ondergrondcondities. Bij het strekken van het been tijdens de afstootfase valt dit 

compensatiemechanisme echter weg waardoor de tractiewaarden op het einde van de 

contactfase wel verschillen. 
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Figuur 44: : Knieflexie-extensie in de droge en natte ondergrondconditie in functie van de genormaliseerde tijd bij de 

135° zijwaartse draaibeweging 

Een eerste aspect is, dat er in de natte conditie op het moment van neerkomen een grotere 

initiële flexiehoek in de knie wordt waargenomen. De numerieke analyse geeft voor de natte 

conditie een initiële flexiehoek van 44,9 ± 10,8° weer, terwijl in de droge conditie de initiële 

flexiehoek 43,1 ± 5,8° bedraagt (bijlage 12). De initiële knieflexie is bijgevolg in de natte 

conditie gemiddeld 1,8° groter, wat de verwachting bekrachtigd. Ondanks het kleine verschil 

doet de grotere initiële flexiehoek in de natte conditie, naar aanleiding van Dowling et al. 

(2010), vermoeden dat deze conditie een lagere wrijvingscoëfficiënt heeft. Er wordt dus 

verondersteld dat een grotere flexiehoek in de knie geassocieerd wordt met meer stabiliteit om 

het gebrek aan wrijving te compenseren. 

Een tweede aspect is de maximale flexiehoek, die op bovenstaande figuur groter lijkt in de 

natte conditie. Numerieke analyse toont echter aan dat het verschil beperkt is. De maximale 

flexiehoek in de natte conditie is namelijk 54,6 ± 7,3° ten opzichte van 52,1 ± 3,7° in de droge 

conditie (bijlage 12). Dit duidt op een verschil van slechts 2,5°. Ondanks de bevindingen van 

Dowling et al. (2010) waaruit men kan afleiden dat een ondergrond met een lage 

wrijvingscoëfficiënt opgevangen wordt met meer knieflexie, wordt er in de huidige studie 

slechts een klein verschil tussen beide ondergrondcondities geconstateerd. 

Een derde aspect met betrekking tot de knieflexie-extensie is het feit dat er in de natte conditie 

een grotere knieflexie in de periode tot maximale flexie geobserveerd wordt. Daar deze 

periode echter genormaliseerd is, dient verdere analyse uit te wijzen of de subjecten in de 

natte conditie meer knieflexie uitvoeren over eenzelfde tijdsperiode. De hoekverandering 

tussen het moment van raken en het moment van diepste flexie (Δ θ) enerzijds en de tijd 
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tussen het moment van raken en het moment van diepste flexie (Δ t) anderzijds bedragen in de 

natte conditie respectievelijk 9,7 ± 10° en 0,065 ± 0,039 s, terwijl in de droge conditie deze 

respectievelijk 9 ± 7,1° en 0,074 ± 0,026 s bedragen (bijlage 12). Aan de hand van 

onderstaande formule kan vervolgens de knieflexiesnelheid tussen het initieel contact en het 

moment van diepste flexie berekend worden: 

 

De knieflexiesnelheid bedraagt in de natte conditie 108,7 ± 79,1°/s en in de droge conditie 

105,2 ± 53,4°/s (bijlage 12). De Δ θ en Δ t doen vermoeden dat de grotere knieflexiesnelheid 

op een natte ondergrond het gevolg is van een grotere hoekverandering tot het moment van 

maximale knieflexie en dit gedurende een kortere tijdsperiode. Het relatief kleine verschil in 

knieflexiesnelheid kan mogelijk verklaard worden door de maximale flexiehoek die bij 

verschillende proefpersonen op het moment van initieel contact voorkomt. Na verder 

onderzoek wordt geïnsinueerd dat de subjecten met een lagere knieflexiesnelheid in de natte 

conditie ten opzichte van de droge conditie een onnatuurlijk bewegingspatroon vertonen. De 

maximale knieflexie komt bij deze subjecten namelijk voor op het moment van initieel 

contact. In de literatuur wordt echter beschreven dat tijdens een 135° draaibeweging het punt 

van diepste flexie op ongeveer 50 % van de contactfase zou zijn (Blackburn et al., 2003). 

Subjecten waarbij, op enkele pogingen na, geen maximale flexiehoek teruggevonden worden 

op het moment van initieel contact, wordt wel een grotere knieflexiesnelheid in de natte 

conditie waargenomen. Dit doet vermoeden dat het onnatuurlijke bewegingsverloop van 

enkele subjecten er toe leidt dat de verwachte grotere knieflexiesnelheid in de natte conditie 

niet teruggevonden wordt in de resultaten. Men kan dus suggereren dat toekomstig onderzoek 

een natuurlijk looppatroon dient na te streven om de voetbalspecifieke 135° draaibeweging zo 

goed mogelijk te benaderen. Betreffende de relatief grote standaarddeviaties in de 

knieflexiesnelheid kan men stellen dat dit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de grote 

temporele verschillen, inzake de tijd tot maximale knieflexie,  tussen de subjecten (bijlage 12). 

Er wordt namelijk van uit gegaan dat ieder subject een eigen specifiek bewegingspatroon 

heeft, wat de grote variatie tussen de subjecten zou kunnen verklaren. Ondanks 

bovenvernoemde adaptatie van de subjecten is er in deze studie geen verschil in de perceptie 

tussen de droge en de natte conditie waar te nemen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de 

adaptatie aan de ondergrond een onbewust proces is. 
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De tweede hypothese, waarin gesteld wordt dat de TF schoen een lagere tractie zou 

ontwikkelen dan de FG en AG schoen, wordt door de subjecttesten niet bevestigd. In de 

resultaten wordt er namelijk geen significant verschil voor de gemiddelde en maximale tractie 

teruggevonden tussen de drie schoentypes. De materiaaltesten van Livesay et al. (2006), met 

gelijkaardige studconfiguraties, geven echter wel een verschil in tractie weer. Net zoals bij de 

ondergrond zou de discrepantie tussen materiaaltesten en subjecttesten kunnen verklaard 

worden door het adaptatiemechanisme van de subjecten (Dura et al., 1999). Er wordt 

verondersteld dat het verschil in tractie minder aanwezig is, maar dat de subjecten de lagere 

tractie van de TF schoen opvangen door bij initieel contact de voet minder in eversie op de 

grond te plaatsen. De initiële eversiehoek van de FG en AG schoen is namelijk significant 

groter dan bij de TF schoen. Net zoals bij de natte ondergrond kan dit verklaard worden door 

te stellen dat de effectieve studoppervlakte van de schoen op de grond toeneemt en daardoor 

de tractie stijgt (Bonstingl et al., 1975). Aansluitend bij de vorige veronderstelling wordt er 

een significant grotere vectorhoek bij de TF schoen ten opzichte van de FG en AG schoen 

geconstateerd. Men kan dus stellen dat de initiële vectorhoek toeneemt naarmate de tractie 

daalt. Uit deze resultaten kan men afleiden dat de mate van eversie en de inclinatie van de 

vectorhoek nauw met elkaar in verband staan. Deze bevindingen worden deels bevestigd door 

de perceptieresultaten waarin het algemeen schoencomfort en de rotationele belasting van de 

TF schoen significant lager scoren dan bij de FG en AG schoen. 

Bovenstaande hypotheses zijn los van elkaar opgesteld en dienen om een effect in de 

ondergrond- of schoenconditie waar te nemen. In de literatuur stelt men echter dat de twee 

condities met elkaar in interactie treden en dus ook samen kunnen beschouwd worden (Severn 

et al., 2008). In deze studie wordt er een trend tot een lagere gemiddelde tractie van de TF 

schoen ten opzichte van de AG schoen opgemerkt, maar dit enkel in de natte conditie. Dit 

doet vermoeden dat de TF schoen op het droog kunstgras een evenwaardige tractie levert als 

de twee andere schoenen, maar op het natte kunstgras lager scoort dan de AG schoen. Er kan 

gesuggereerd worden dat het adaptatiemechanisme van de subjecten op de natte ondergrond 

niet even effectief kan worden toegepast als op de droge ondergrond, met een daling in de 

tractie tot gevolg. De tractie-eigenschappen van de TF schoen in de natte conditie nemen 

namelijk meer af dan deze van de AG schoen. Deze resultaten worden bevestigd door de 

persoonlijke perceptie van de proefpersonen. De TF schoen scoort significant lager voor de 

factoren grip, stabiliteit en algemene waardering dan de FG en AG schoen.  
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4.2. Globale beweging 

Hoewel in bepaalde studies (Blackburn et al., 2003; Pollard et al., 2004; Sanna & O’Connor, 

2008; Shorten et al., 2003) de 135° draaibeweging gehanteerd wordt als een voetbalspecifieke 

beweging, is er geen literatuur terug te vinden die beschrijft waarom de 135° 

richtingsverandering kenmerkend is voor het voetbal. In andere gelijkaardige studies wordt 

gebruik gemaakt van een draaibeweging met een hoek variërend tussen 30° en 60° (Besier et 

al., 2001; McLean et al., 2005). Er kan hieruit gesuggereerd worden dat de zijwaartse 

draaibeweging algemeen gezien wordt als voetbalspecifiek en de grootte van de draaihoek 

kan variëren.  

In deze studie is bekomen dat de opgelegde looprichting van 135° (of 45°) opgedeeld kan 

worden in drie deelfasen. Alle subjecten draaien met de rechtervoet naar links, wat betekent 

dat ze de open techniek hanteren (Blackburn et al., 2003). In de eerste fase vóór het 

rechtervoetcontact zijn ze reeds 15,5° ingedraaid. Vervolgens vindt het contact met de 

rechtervoet op het krachtenplatform plaats, waarin de subjecten tussen het moment van 

neerkomen en loskomen een hoek van 16,1° beschrijven. In de laatste fase wordt verwacht dat 

ze op de linkervoet nog 13,4° verder zullen draaien om de beoogde 45° draaibeweging te 

bekomen. Men kan dus suggereren dat de subjecten anticiperen op de draaibeweging door 

zowel vóór als na het rechtervoetcontact een deel van de gewenste hoek af te leggen. Men 

vermoedt dat ze dit mechanisme toepassen om een minimum aan snelheid in te boeten en deze 

richtingsverandering zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De subjecten naderen het krachtenplatform met een horizontale snelheid van 3,4 m/s en 

hebben bij het verlaten een snelheid van 4,4 m/s. Dit resultaat wijst op een positieve 

horizontale versnelling van het lichaamszwaartepunt tijdens het contact met het 

krachtenplatform. De afstootfase heeft met andere woorden een grotere impuls (m . ∆ v) dan 

de remfase waardoor er een positieve versnelling optreedt. Opmerkelijk is dat in de literatuur 

een negatieve versnelling van het lichaamszwaartepunt tijdens de contactfase wordt 

waargenomen. De aanloopsnelheid heeft immers waarden tussen 5,5 en 6,5 m/s en bij de 

afstootsnelheid variëren deze tussen 4,5 en 5,5 m/s (Malinzak et al., 2001; Pollard et al., 2004). 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de subjecten in het huidige onderzoek expliciet de 

opdracht krijgen om submaximaal aan te lopen en te versnellen na het draaicontact. Daar deze 

draaibeweging slechts een lichte richtingsverandering vereist, verliezen de proefpersonen 
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tijdens het voetcontact weinig van hun horizontale snelheid en kan er bijgevolg eenvoudig 

versneld worden.  

De grondreactiekrachten in de huidige studie komen overeen met deze gevonden in de 

literatuur (Blackburn et al., 2003). Er wordt in de resultaten namelijk een maximale verticale 

grondreactiekracht van bijna 2,5 LG gemeten, waar in de studie van Blackburn et al. (2003) 

waarden van 2,5 tot 2,7 LG worden geregistreerd. Er wordt opgemerkt dat de curve van de 

verticale grondreactiekracht bij de 135° draaibeweging gelijkaardig is aan deze van rechtdoor 

lopen (figuur 45).  

 

Figuur 45: Verticale grondreactiekracht tijdens het voetcontact bij rechtdoor lopen (naar Miller, 1978) 

In tegenstelling tot de curve van het rechtdoor lopen, waar de twee pieken ongeveer even 

groot zijn, is de eerste impactpiek bij het 135° cutting manoeuvre lager dan de tweede piek. 

Een kleinere passieve stootkracht impliceert dat de caudale segmenten zoals de voet en het 

onderbeen bij een 135° draaibeweging minder krachtig worden afgeremd dan bij rechtdoor 

lopen. Een lagere passieve stootkracht kan veroorzaakt worden door enerzijds een lagere 

raaksnelheid van de voet en anderzijds door een grotere remweg van de caudale segmenten. 

De resultaten zeggen echter niets over de verticale snelheid van de voet, die hier van 

toepassing is. Bijgevolg kan men stellen dat verder onderzoek naar de 135° draaibeweging 

meer op de verticale snelheid van de voet dient te focussen. Met betrekking tot de grotere 

remweg wordt bij initieel contact de volledige voet op de grond geplaatst in een relatief grote 

eversie (15°). De voet landt dus op de mediale zijde waardoor deze verder kan afrollen naar 

de laterale zijde om de remweg te verlengen. Dit doet vermoeden dat de voet, net zoals bij 

midvoetlopers, minder in een stootbeweging maar eerder in een draaibeweging neerkomt, wat 

een lagere impactkracht impliceert. In Bobbert et al. (1992) wordt ook verwezen naar het 
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temporeel aspect en de verhouding van de invloed van de lichaamssegmenten op de  

afremfase tijdens de eerste helft van het voetcontact (figuur 46). Uit de figuur kan men 

afleiden dat caudale segmenten zoals de voet, het onderbeen en het bovenbeen het grootste 

deel van de passieve stootkracht tijdens de landing bepalen. Er wordt vermoed dat naast de 

initiële eversiehoek, ook de grote kniehoek (40 - 45°) op het moment van neerkomen bij de 

135° draaibeweging de passieve stootkracht laat afnemen. 

 

 

Figuur 46: Afremming van de lichaamssegmenten tijdens de eerste helft van het voetcontact bij hiellopen (uit Bobbert 

et al., 1992) 

De horizontale grondreactiekracht bereikt relatief hoge waarden tot 1,1 LG, wat bijna de helft 

van de verticale grondreactiekracht omvat. Dit wordt bevestigd in een studie van Blackburn et 

al. (2003) waarin de horizontale grondreactiekracht tot 50 % van de verticale 

grondreactiekracht bereikt. De relatief lage maximale waarden voor rotatie (18 Nm) doen 

suggereren dat in de 45° draaibeweging slechts een kleine voetrotatie plaatsvindt en dat de 

verandering van looprichting hoofdzakelijk afhankelijk is van de translationele component. 

Bovendien vindt de rotationele weerstandspiek plaats tijdens de “push-off” fase en is in de 

eerste helft van de contactfase de rotationele weerstand steeds lager dan 10 Nm. Hoewel 

Dowling et al. (2010) hebben gesteld dat het grootste risico op ACL letsels tijdens de remfase 

voorkomt, kan men suggereren dat dit niet het geval is bij de 135° draaibeweging gezien de 

lage rotationele tractiewaarden tijdens deze fase. Deze bevindingen leiden tot de 

veronderstelling dat de 135° draaibeweging een veilige beweging is en een laag risico op 

ACL blessures inhoudt (Valiant, 1990).  
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Uit de kinesiologische analyse kan men stellen dat de subjecten voor het raken van het 

krachtenplatform het been voorwaarts brengen en neerkomen met de voet in eversie. Er wordt 

verondersteld dat deze beweging noodzakelijk is om de horizontale snelheid van richting te  

veranderen. De knie is op het moment van initieel contact in diepe flexie en in lichte 

varuspositie. Tijdens de daaropvolgende afremfase wordt de schok opgevangen waardoor de 

knie in diepere flexie gaat, de enkel in dorsiflexie en de eversiehoek van de voet verkleint. 

Men kan dus suggereren dat ondanks de bevindingen van Dowling et al. (2010) het risico op 

ACL letsels tijdens het initieel contact en de afremfase bij de 135° draaibeweging relatief 

beperkt is. Wel kan men opmerken dat tijdens de afremfase een valgusmoment optreedt 

waardoor het risico op knieblessures toeneemt (Dowling et al, 2010). De afstootfase gaat 

gepaard met het strekken van de knie, een plantairflexie van de enkel en een toenemende 

eversie van de voet. Op deze manier krijgt het lichaamszwaartepunt een opwaartse en 

zijwaartse versnelling. De bekomen resultaten van de huidige studie stemmen in grote mate 

overeen met de resultaten teruggevonden in de literatuur (Pollard et al., 2004; McLean et al., 

2005; Sanna & O’Connor, 2008). Het meest opvallende verschil is op te merken in de studies 

van Sanna en O’Connor (2008) en Pollard (2004), waar de positie van de knie steeds in 

valgusstand staat (tot 5°).  
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4.3. Methodische aspecten 

Om te kunnen stellen dat de testbeweging betrouwbaar is, zijn de Intraclass 

Correlatiecoëfficiënten van alle 81 variabelen onderzocht. In de droge conditie hadden 13 

variabelen een lagere waarde dan de vooropgestelde 0,70 waar in de natte conditie slechts 4 

variabelen onder 0,70 scoorden. Dit doet vermoeden dat het huidige onderzoek een grote 

herhaalbaarheid heeft en mag beschouwd worden als een goede testbeweging. 

Het onderzoeksdesign is in die mate opgebouwd dat zowel de invloed van de schoen als de 

ondergrond op de 135° draaibeweging wordt nagegaan. Met de materiaaltesten wordt 

aangetoond dat het gebruikte kunstgras voldoet aan de vooropgestelde normen van de FIFA 

wat de validiteit in de hand werkt. Net als in de literatuur (Besier et al., 2001; Kaila, 2007) 

wordt elke draaibeweging tevens gerandomiseerd toegewezen en wordt zo ingespeeld op het 

mogelijk optreden van leereffecten. Binnen elke beweging voeren de subjecten telkens vijf 

pogingen uit om een stabiel looppatroon te verwerven. Men verwacht dat de gewenning 

tijdens het uitvoeren van deze vijf pogingen een aanpassing van hun bewegingspatroon 

teweegbrengt en bijgevolg de intra-variabiliteit doet stijgen. Er wordt echter opgemerkt dat de 

subjecten over de vijf pogingen vrij snel een stereotiep looppatroon verwerven, wat kan 

verklaard worden door het feit dat ze ervaren sporters zijn binnen hun discipline. Een factor 

die de inter-variabiliteit kan beïnvloeden is de aanloopsnelheid van de subjecten (Blackburn et 

al., 2003). In de huidige studie worden de subjecten aangemaand om submaximaal aan te 

lopen en te versnellen na de draaibeweging. De submaximale snelheid wordt echter niet 

gedefinieerd en kan bijgevolg verschillen tussen de subjecten. Een hogere aanloopsnelheid 

impliceert grotere krachtwerkingen waardoor de resultaten worden beïnvloed. Door de 

variatie in individuele aanloopsnelheden benadert het onderzoek de realistische 

wedstrijdsituatie waarin subjecten ook niet met dezelfde snelheid de 135° draaibeweging 

aanvatten. Indien men echter in verder onderzoek de invloed van de aanloopsnelheid op de 

grondreactiekrachten wenst aan te tonen, dient deze variabele wel in rekening gebracht te 

worden. Bovendien vermoedt men dat de snelheid waarmee de subjecten zich in een 

gecontroleerd laboratorium onderzoek voortbewegen lager ligt dan tijdens een competitieve 

situatie met als gevolg dat de typische belasting tijdens het afremmen en het cutting 

manoeuvre lager zal liggen ten opzichte van een werkelijke sportsituatie (Dowling et al., 

2010). Er is echter geen literatuur teruggevonden die de snelheden van de 135° draaibeweging 

tijdens een wedstrijdsituatie weergeeft.  
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Toch is een experimenteel onderzoek noodzakelijk om een grote controle op de hoeveelheid 

van variabelen uit te oefenen en dusdanig de validiteit en betrouwbaarheid te garanderen. Zo 

heeft men in de literatuur aangetoond dat verschillende omgevingsfactoren een invloed 

kunnen uitoefenen op de ontwikkelde tractie. De vochtigheidsgraad in dit onderzoek werd 

gecontroleerd door het gebruik van een droge en een natte loopstrook. Dit leidt ertoe dat elke 

ondergrondconditie nauwkeurig kan worden opgevolgd en slechts in beperkte mate zal 

verschillen tussen de testbewegingen van de verschillende subjecten. Het kunstmatig 

bewateren van het terrein valt echter niet te vergelijken met de hoeveelheid en distributie ten 

gevolge van regen (Adkison et al., 1974). Torg et al. (1996) hebben bovendien aangetoond dat 

de temperatuur de tractie kan beïnvloeden. Door gebruik te maken van een indoor 

laboconstructie is er slechts een geringe temperatuursschommeling en is deze factor bijgevolg 

niet bepalend voor de resultaten. Toch kan men stellen dat een controle van de temperatuur bij 

toekomstig onderzoek aangeraden is om de mate van standaardisatie te verbeteren.  

Er wordt gesteld dat de subjecten in dit onderzoek anticiperen op de beweging, waardoor de 

resultaten worden beïnvloed. Gelijkaardige onderzoeken (Besier et al., 2001; Pollard et al. 

2004) tonen aan dat bij een onverwachtse draaibeweging de kniegewrichtmomenten twee 

maal zo groot zijn in vergelijking met een geanticipeerde cutting beweging. Men gaat ervan 

uit dat de onverwachtse draaibeweging eerder wedstrijdspecifiek is, wat ertoe zou kunnen 

leiden dat de resultaten van het huidige onderzoek een vertekend beeld geven. Om in 

toekomstig onderzoek de wedstrijdsituatie beter te benaderen dient de anticipatie van de 

subjecten op de richtingsverandering geminimaliseerd te worden. In de literatuur tracht men 

dit op te lossen door gebruik te maken van een lichtsignaal dat, net voor het raken van het 

krachten platform, de looprichting aanduidt (Besier et al., 2001). Deze methodologie brengt 

met zich mee dat de proefpersonen, in tegenstelling tot een wedstrijdsituatie, bewust moeten 

nadenken over de opgelegde looprichting. Om in de toekomst sportspecifieker te werken 

wordt voorgesteld om gebruik te maken van een bal om de looprichting aan te duiden. Het 

verschijnen van de bal brengt bij de subjecten namelijk een intuïtieve reflex teweeg wat de 

eigenheid van de natuurlijke beweging beter benadert. Er wordt tevens voorgesteld om de 

testen outdoor te laten doorgaan. Op een outdoor kunstgrasveld zijn er veel meer 

mogelijkheden met betrekking tot de bewegingsamplitude en men vermoedt dat de subjecten 

ook veel natuurlijker zullen bewegen. De potentiële negatieve implicaties van een dergelijke 

proefstelling dienen echter in overweging genomen te worden. De proefpersonen worden 

immers blootgesteld aan een grotere belasting waardoor het risico op blessures toeneemt. De 



69 
 

onderzoekers dienen bijgevolg rekening te houden met de ethische overwegingen van de 

studie om zoveel mogelijk de wedstrijdspecifieke beweging te benaderen zonder de 

gezondheid van de proefpersonen in gevaar te brengen. 

 

4.4. Conclusie 

Uit de resultaten van deze studie is gebleken dat er zowel voor de natte ondergrond als voor 

de TF schoenconditie geen significante verschillen in tractie zijn gevonden. Enkel bij de natte 

ondergrond is er een significant lagere tractie geregistreerd ten opzichte van de droge conditie. 

De resultaten geven wel weer dat de TF schoen in de natte conditie een lagere gemiddelde 

tractie produceert dan de AG schoen. Het feit dat de vooropgestelde hypothesen betreffende 

de ondergrond- en schoencondities door de resultaten slechts gedeeltelijk bevestigd worden, 

geeft aanleiding tot de assumptie dat er een adaptatiemechanisme van de proefpersonen 

optreedt. Dit wordt afgeleid uit een significant verschillende initiële horizontale snelheid, 

eversiehoek en vectorhoek ten gevolge van een veranderende tractie. Om een beter inzicht te 

verwerven in het adaptatiemechanisme van de subjecten dient er in verder onderzoek de 

nadruk gelegd te worden op de drie besproken variabelen. Verder zou men ook moeten 

trachten om een natuurlijker bewegingspatroon na te streven zodat de invloed van de 

knieflexie-extensie variabele beter kan bepaald worden. 
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Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 
 
 

1 Titel van de studie: 

 
BIOMECHANISCHE STUDIE VAN DE SPELER-VELD INTERACTIE OP VERSCHILLENDE 
TYPES KUNSTGRAS & NATUURGRAS. 
 

2 Nummer van de studie: 

 
RVERHELST001. 
 

3 Doel van de studie: 

 
Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie. 
De bedoeling van deze studie is om na te gaan wat het effect is van verschillende types 
voetbalschoenen op voetbalspecifieke prestaties, kans op blessures en comfort op kunstgras 
(fieldturf). Ook zal een analyse gebeuren van 4 verschillende voetbalspecifieke beweging in 
labocondities. 
 

4 Beschrijving van de studie: 

 
Voor deze studie zal jou gevraagd worden om bepaalde voetbalspecifieke testen (bochten 
lopen en shuttle run) uit te voeren met voetbalschoenen met verschillende studconfiguraties 
op een oppervlakte die bedekt zal zijn met kunstgras. 
 
Deze studie bestaat normaal gezien uit twee sessies. Beide sessies gaan door in het labo 
van de toegepaste wetenschappen (Gent). één sessie neemt ongeveer 3 uur in beslag.  
Er zullen in totaal een 15 tot 20-tal personen aan deze studie deelnemen. 
 

5 Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

 
Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met de 
onderzoeker en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt.  
 
Bovendien moet u onderstaande items respecteren: 

- Doe geen buitengewoon zware fysieke inspanningen gedurende 48 uur voor het 
onderzoek. 

- Tijdens de proeven zal u gevraagd worden om verschillende keren aan maximale of 
submaximale snelheid bepaalde bewegingen uit te voeren. Het is de bedoeling dat u 
iedere herhaling ongeveer even snel uitvoert en niet in het begin veel harder gaat dan 
op het einde of omgekeerd. 

- Indien u momenteel last heeft van een kwetsuur of overbelasting moet u dit melden 
voor de start van het onderzoek. 
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1 Deelname en beëindiging: 

 
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  
U kunt weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik 
terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit 
op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de 
onderzoeker of de behandelende arts.  
Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw 
belang is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze 
informatiebrief beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet 
respecteert. 
Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  

2 Procedures: 

 

2.1 Procedures: 

 
- meting van de krachtwerking & drukken ter hoogte van de voetzolen 
- meting van de snelheid dmv infrarood poortjes en/of ongevaarlijke laser (klasse 1) 
- meting van de bewegingen dmv video opnames of 3D motion capture systeem 
- metingen van enkele lichaamsafmetingen, gewicht, enz … 

 

2.2 Flowchart: 

 

 

Testen schoentype 1 

- Gewenning ondergrond  

- 4 voetbalspecifieke bewegingen 

Sessie 2 (op nat kunstgras) 

Testen schoentype 2 

- Gewenning ondergrond 

- 4 voetbalspecifieke bewegingen 

Testen schoentype 3 

- Gewenning ondergrond  

- 4 voetbalspecifieke bewegingen 

- Vragenlijst invullen 

 

Testen schoentype 1 

- Gewenning ondergrond  

- 4 voetbalspecifieke bewegingen 

Testen schoentype 2 

- Gewenning ondergrond  

- 4 voetbalspecifieke bewegingen 

Testen schoentype 3 

- Gewenning ondergrond  

- 4 voetbalspecifieke bewegingen 

- Vragenlijst invullen  

Sessie 1 (op droog kunstgras) 
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Risico’s en voordelen: 

 
Na de proeven kan je lichte spierstijfheid en/of vermoeidheid ondervinden zoals na een 
normale training het geval kan zijn.  
Er is een zekere kans op blessures maar die zal niet groter zijn dan bij een normale 
voetbaltraining.  
. 
U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s 
van deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die een 
invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, 
zult u daarvan op de hoogte worden gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel 
ondervinden, zal u een gepaste behandeling krijgen. 

1 Kosten: 

 
De proefpersonen moeten geen onkosten maken, dus er worden er ook geen vergoed. 
 

2 Vergoeding: 

 
Er wordt een vergoeding voorzien voor de deelnemers. 
 

3 Vertrouwelijkheid: 

 
In overeenstemming met het koninklijk besluit van 8 december 1992 en het koninklijk besluit 
van 22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u 
toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek 
verbeterd worden. 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, het Ethisch Comité en de bevoegde 
overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw  dossiers om de procedures van de studie 
en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel 
binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het 
toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze 
toegang. 
Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de 
resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 
blijven. Als er naar U wordt verwezen, zal dit alleen gebeuren aan de hand van 
codenummers. 
 

4 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 

 
De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van 
schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een 
verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten 
op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens 
doorgegeven worden aan de verzekeraar. 
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1 Contactpersoon: 

 
Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over 
de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik 
contact opnemen met: 
 
Gijs Debuyck;  tel: 09 264 94.37 
Rudy Verhelst;  tel: 09 264 95.15 
 
De contactpersoon zal dan de voorziene arts verwittigen. De proefpersoon doorverwezen 
worden naar Dr. Steyaert. 
 
14 Toestemmingsformulier 
 
Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief 
voor de deelnemers aan experimenten” met als voettekst Informed consent 03/12/2008 van 
protocol RVERHELST001 pagina 1 tot en met 4 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik 
stem in met de inhoud van het document en stem ook in deel te nemen aan de studie 
RVERHELST001. 
 
Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 
“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te 
voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen 
over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. Men heeft me de gelegenheid en 
voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een 
bevredigend antwoord gekregen, ook op medische vragen. 
 
Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker. Ik zal 
hem/haar op de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar.  
 
Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou 
ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 
 
Ik ben me ervan bewust dat deze studie ter beoordeling en controle aan het Ethisch Comité 
van het UZ Gent werd voorgelegd, en dat een gunstig advies gegeven werd over deze studie 
op  26/11/2008. 
De studie werd opgesteld en zal uitgevoerd worden volgens de ethische principes die 
vastgelegd zijn in de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van individuen 
deelnemend aan experimenten. 
 
Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing 
op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere 
relatie met de onderzoeker 
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Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn 
gezondheid, ras en seksuele leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 
jaar. Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van 
deze gegevens. Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-
wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld 
worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal ik 
mij richten tot de toeziende onderzoeker die verantwoordelijk is voor de verwerking. 
 
Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, het Ethisch Comité of 
bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde 
informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik toestemming voor deze 
controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan 
de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn 
gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. Mijn gegevens 
zullen wel altijd gecodeerd doorgegeven worden, waarbij mijn naam en adres geheim blijven. 
 
 
 
Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 
 
 
 
 
Naam van de vrijwilliger:  _________________________________________ 
 
Datum:    _________________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd 
aan de bovenvermelde vrijwilliger. 
 
De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 
handtekening te plaatsen. 
 
 
 
Naam van de persoon 
die voorafgaande uitleg 
heeft gegeven:   _________________________________________ 
 
Datum:    _________________________________________ 
 
 
Handtekening:  
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DRY WET Initials Player ID Date of birth Shoe size white Shoe size black Team Field position Age Length Weight Dominant foot/leg

JL 1 19/02/1992 42 42 Roeselare Keeper 17,0 177,0 70,0 Right

MM 2 5/10/1991 45 45 Dender Keeper 17,0 180,5 69,0 Right

NH 4 31/01/1994 41 41 Lokeren Midfielder 15,0 169,0 61,0 Right

JH 5 6/02/1993 44 44 Gent Central defender 16,0 180,0 73,0 Left

VC 7 22/01/1993 43 44 Zulte-Waregem Attacker 16,0 177,0 70,0 Right

SB 8 2/09/1992 45 45 Gent Midfielder 17,0 179,0 65,0 Right

JS 9 12/10/1993 41 41 Zulte-Waregem Central midfielder 15,0 164,0 51,0 Right

GR 11 18/06/1994 44 44 Gent Central defender 15,0 176,0 70,0 Right

CB 16 4/04/1991 42 42 Anzegem Attacker 19,0 176,0 75,0 Right

ADG 10 18/09/1993 44 44 Gent Right back 16,0 187,0 73,0 Right

SBE 13 22/08/1993 43 43 Gent Central midfielder 16,0 181,0 66,0 Right

AV 14 14/05/1992 41 40,5 Gent Central midfielder 17,0 161,5 55,0 Right

SVG 15 9/01/1992 41 40,5 St. Wetteren Keeper 17,0 164,0 74,0 Right

JHO 17 21/03/1994 41 41 Gent Defender 15,0 170,0 54,0 Left

KH 18 26/05/1993 45,5 45,5 Gent Attacker 16,0 185,5 71,0 Right

MK 19 23/10/1992 45,5 45,5 Gent Central defender 16,0 193,0 79,0 Right
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DRY WET Initials Player ID Forefoot Ankle Knee Upper leg Hip Wrist Elbow Upper arm Length trochantor major  Length sias

JL 1 9,5 7,3 9,6 15,6 29,6 5,8 5,7 6,2 88,0 94,5

MM 2 10,6 6,9 9,6 15,9 29,2 5,9 7,1 6,8 90,0 100,5

NH 4 9,2 6,8 10,2 17,4 33,3 4,9 5,6 6,9 87,5 95,0

JH 5 10,1 7,1 10,2 16,6 32,9 5,9 8,1 7,4 91,5 101,0

VC 7 9,6 7,2 9,0 15,3 32,0 5,7 5,6 7,4 93,5 102,0

SB 8 9,4 7,5 9,9 16,3 31,1 5,4 8,0 8,0 88,0 98,0

JS 9 8,5 6,4 9,0 14,9 25,6 5,2 6,8 5,6 84,0 94,0

GR 11 10,2 8,1 11,5 16,2 31,1 6,0 8,5 8,0 88,0 97,0

CB 16 10,2 7,0 10,0 19,4 32,8 6,0 8,0 8,4 89,0 98,5

ADG 10 10,4 7,2 10,0 16,8 35,4 6,1 8,7 7,1 97,0 102,5

SBE 13 9,1 6,8 10,3 14,1 33,7 5,7 7,1 6,7 93,0 99,2

AV 14 9,6 6,8 9,6 15,2 30,1 5,6 7,1 6,8 83,1 92,5

SVG 15 9,7 7,4 11,1 17,8 32,6 5,7 6,9 9,5 83,2 92,3

JHO 17 9,0 6,3 9,8 15,2 28,1 5,0 7,2 6,0 86,0 96,0

KH 18 10,1 7,3 10,0 17,2 34,0 6,1 6,7 6,9 96,0 104,0

MK 19 10,3 8,2 9,1 17,0 35,7 5,8 6,2 7,5 101,0 109,5
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Naam: 

Player ID: 

Visual Analogue scale 

 

 

 

 

Tijdens de testen  

had ik met deze  

schoenen… 

 

 

Met deze schoenen … 

 

 

 

Tijdens de testen vond 

ik deze schoenen … 

 

 

 

 

Tijdens de testen  

had ik het gevoel … 

 

 

 

Tijdens deze testen 

 voelde het draaien … 

 

 

 

Ik vond het lopen 

met deze schoenen … 

 

 

 

 

 

Tijdens het plots  

CONDITIE B 

Duid aan met een kruisje Bv; 

totaal geen 

zijwaartse stabiliteit  

in de enkel 

optimale zijwaartse 

stabiliteit  in de enkel 

 

totaal niet 

comfortabel 

meest 

comfortabele 

ooit 

dat ik ieder 

moment mijn voet 

kon omslaan 

van optimale 

stabiliteit 

erg   

belastend aan 

totaal niet 

belastend aan 

Totaal niet 
aangenaam 

Heel erg 
aangenaam 

slipte ik 

voortdurend 

slipte ik nooit 
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draaien had ik … 

 

 

 

 

 

 

Hebt u tijdens de tests met deze schoenen ergens last/pijn ondervonden? (omcirkel wat van toepassing is) 

NEEN     (Einde) JA     (Ga verder naar de volgende vraag) 

 

Geef aan hoeveel last/pijn u heeft ondervonden. 
         (Terug met een kruisje) 

 

 

 

 

 

Had u reeds last/pijn aan deze plaats voor de tests? (Omcirkel wat van toepassing is) 

 

NEEN       JA     

 

 

Deze schoenen zijn speciaal ontworpen om op kunstgras te voetballen! 

Welke algemene score op 10 zou je aan deze voetbalschoenen geven? 

 

  / 10   Score 10 = perfect 

     Score 0 = uiterst slecht 

  
 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN? 

 

 

 

 

 

 

 

totaal geen 

grip 

optimale grip 

Gewaarwording Pijnlijk Last ervaring 
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Markerset Labotesten 

Nike  

 

1 Meta5_L 

2 Meta1_L 

3 Teen 

4 Wreef_L 

5 Achillespees_L 

6 Calca_lat_L 

7 Calca_med_L 

8 Malleolus_lat_L 

9 Malleolus_med_L 

10 Tibia_dist_med_L 

11 Tibia_DIST_LAT_L 

12 Tibia_prox_med_L 

13 Tibia_PROX_LAT_L 

14 Epic_femur_lat_L 

15 Thigh_dist_med_L 

16 Thigh_DIST_LAT_L 

17 Thigh_prox_med_L 

18 Thigh_PROX_LAT_L 

19 Troch_major_L 

20 Sias_L 

21 Sips_L 

22 Proc_coracoideus_L 

23 UA_L 

24 Epic_humerus_lat_L 

25 FA_L 

26 Proc_styloideus_L 

27 C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Meta5_R 

2 Meta1_R 

3 Teen 

4 Wreef_R 

5 Achillespees_R 

6 Calca_lat_R 

7 Calca_med_R 

8 Malleolus_lat_R 

9 Malleolus_med_R 

10 Tibia_dist_med_R 

11 Tibia_DIST_LAT_R 

12 Tibia_prox_med_R 

13 Tibia_PROX_LAT_R 

14 Epic_femur_lat_R 

15 Thigh_dist_med_R 

16 Thigh_DIST_LAT_R 

17 Thigh_prox_med_R 

18 Thigh_PROX_LAT_R 

19 Troch_major_R 

20 Sias_R 

21 Sips_R 

22 Proc_coracoideus_R 

23 UA_R 

24 Epic_humerus_lat_R 

25 FA_R 

26 Proc_styloideus_R 

27 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metatarsalen 

 

 

 

 

Calcaneus 

 

Malleolus 

 

Tibia  

 

 

 

Epicondylus Femur 

Femur  

 

 

 

Trochantor Major 

SIAS 

SIPS 

Processus Coracoideus 

 

Epicondylus Humerus 

 

Processus styloideus 
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impact

force-

reduction

energy 

restitution 

(ER)

vertical 

deformation

force-

reduction

energy 

restitution 

(ER)

vertical 

deformation

FIFA** 60 to 70% no criteria 4 to 8 cm 60 to 70% no criteria 4 to 8 cm

impact 1 71 33 7,4 72 28 10,7

impact 2 68 30 9,3 69 37 5,8

impact 3 67 40 5,1 68 35 10,3

Mean 68 35 7,2 69 36 8

impact 1 71 31 9,8 71 31 9,7

impact 2 69 32 8,5 68 39 4,9

impact 3 68 40 5,4 66 39 5,5

Mean 69 36 7,0 67 39 5

impact 1 70 30 9,4 70 29 10,6

impact 2 67 31 8,7 66 32 8,7

impact 3 66 33 8,2 65 33 8,1

Mean 67 32 8,5 66 33 8

force-

reduction

energy 

restitution 

(ER)

vertical 

deformation

force-

reduction

energy 

restitution 

(ER)

vertical 

deformation

Average 68 34 8 67 36 7

spot 3

DRY WET

spot 1

spot 2

Rotational Traction DRY WET

FIFA** 30 30

30 to 45Nm 32 36

30 32

32 32

Average 31 33

Pendulum:

FIFA** Mean SD Mean SD

130-210 195 2,8 190 2,8

225 2,5 200 3,1

220 2,8 195 2,9

205 2,8 200 2,8

Average 211 2,7 196 2,9

DRY WET
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Discrete variables (DRY) Discrete variables (DRY)

(n=12) Global (n=12) Globaal

t_max_COM_x [s] / foot_inclination_initial [°] 0,928

contact time [s] 0,931 foot_rotation_angle_initial [°] 0,97

t_Fzi_max [s] 0,567 foot_rotation_angle_min [°] 0,97

Fzi_max [BW] 0,954 foot_rotation_angle_max [°] 0,615

Fzi_av [BW] 0,891 in_eversion_initial [°] 0,956

t_LRzi_max [s] 0,838 in_eversion_min [°] 0,961

LRzi_max [BW/s] 0,935 in_eversion_max_angle_change [°/s] /

LRzi_av [BW/s] 0,853 dorsi_plantar_initial [°] 0,929

t_Fxi_max [s] 0,85 dorsi_plantar_max [°] 0,972

Fxi_max [BW] 0,937 dorsi_plantar_max_angle_change [°/s] /

Fxi_av [BW] 0,845 pron_sup_initial [°] 0,98

t_LRxi_max [s] 0,719 pron_sup_max [°] 0,906

LRxi_max [BW/s] 0,919 pron_sup_max_angle_change [°/s] /

LRxi_av [BW/s] 0,915 ankle_torsion_initial [°] 0,989

tot_vert_imp [BWs] 0,954 ankle_torsion_min [°] 0,98

tot_horx_imp [BWs] 0,956 ankle_torsion_max_angle_change [°/s] /

Traction_max [-] 0,707 ext_flex_initial [°] 0,852

Traction_av [-] (0,1-0,3s) 0,55 ext_flex_min [°] 0,851

Traction_av [-] (0,15-0,25s) / ext_flex_max_angle_change [°/s] /

Traction_av [-] (0,1-BW/2) 0,835 valg_var_initial [°] 0,991

Traction_av [-] (±5% COMx) / valg_var_max_angle_change [°/s] /

Mz_max [BWm] 0,819 knee_torsion_initial [°] 0,99

t_Mz_max [s] 0,658 knee_torsion_min [°] 0,995

Mz_min [BWm] 0,937 knee_torsion_max_angle_change [°/s] /

t_Mz_min [s] 0,684 Range_of_motion_foot_inclination 0,85

Mz_av [BWm] (±5% COMx) / Range_of_motion_foot_rotation 0,82

rel_coef_max [m] / Range_of_motion_in_eversie_max 0,801

rel_coef_av [m] (±5% COMx) / Range_of motion_dorsi_plantar_max 0,836

t_traction_max 0,629 Range_of_motion_ext_flex_knee_max 0,876

Fz_t_traction_max 0,761 Chronbach's alpha coefficient < 0.70 in bold

Fx_t_traction_max 0,546

Vector angel_t_traction_max 0,709

v_COM_x_CO 0,598

v_COM_x_TO /

v_COM_y_CO /

v_COM_y_TO 0,812

t_Fyi_max [s] 0,78

Fyi_max [BW] 0,583

Fyi_av [BW] 0,661

t_LRyi_max [s] 0,528

LRyi_max [BW/s] /

LRyi_av [BW/s] /

tot_hory_imp [BWs] 0,956

v_COM_hor_CO 0,898

v_COM_hor_TO 0,715

t_Fhori_max [s] 0,535

Fhori_max [BW] 0,963

Fhori_av [BW] 0,863

t_LRhori_max [s] 0,638

LRhori_max [BW/s] 0,938

LRhori_av [BW/s] 0,847

tot_hor_imp [BWs] 0,963

Cronbach Alpha coefficient Cronbach Alpha coefficient

Chronbach's alpha coefficient < 0.70 in bold
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Discrete variables (WET) Discrete variables (WET)

(n=12) Global (n=12) Globaal

t_max_COM_x [s] / foot_inclination_initial [°] 0,883

contact time [s] 0,952 foot_rotation_angle_initial [°] 0,969

t_Fzi_max [s] 0,907 foot_rotation_angle_min [°] 0,961

Fzi_max [BW] 0,808 foot_rotation_angle_max [°] 0,971

Fzi_av [BW] 0,89 heel_translation_x_max [m] 0,959

t_LRzi_max [s] 0,843 instep_translation_x_max [m] 0,961

LRzi_max [BW/s] 0,957 in_eversion_initial [°] 0,935

LRzi_av [BW/s] 0,964 in_eversion_min [°] 0,96

t_Fxi_max [s] 0,849 in_eversion_max_angle_change [°/s] /

Fxi_max [BW] 0,943 dorsi_plantar_initial [°] 0,96

Fxi_av [BW] 0,78 dorsi_plantar_max [°] 0,963

t_LRxi_max [s] 0,891 dorsi_plantar_max_angle_change [°/s] /

LRxi_max [BW/s] 0,931 pron_sup_initial [°] 0,98

LRxi_av [BW/s] 0,926 pron_sup_max [°] 0,98

tot_vert_imp [BWs] 0,967 pron_sup_max_angle_change [°/s] /

tot_horx_imp [BWs] 0,965 ankle_torsion_initial [°] 0,965

Traction_max [-] 0,778 ankle_torsion_min [°] 0,971

Traction_av [-] (0,1-0,3s) 0,941 ankle_torsion_max_angle_change [°/s] /

Traction_av [-] (0,15-0,25s) / ext_flex_initial [°] 0,95

Traction_av [-] (0,1-BW/2) 0,885 ext_flex_min [°] 0,965

Traction_av [-] (±5% COMx) / ext_flex_max_angle_change [°/s] /

Mz_max [BWm] 0,85 valg_var_initial [°] 0,99

t_Mz_max [s] 0,855 valg_var_max [°] 0,991

Mz_min [BWm] 0,938 valg_var_max_angle_change [°/s] /

t_Mz_min [s] 0,874 knee_torsion_initial [°] 0,994

Mz_av [BWm] (±5% COMx) / knee_torsion_min [°] 0,995

rel_coef_max [m] / knee_torsion_max_angle_change [°/s] /

rel_coef_av [m] (±5% COMx) / Range_of_motion_foot_inclination 0,702

t_traction_max 0,59 Range_of_motion_foot_rotation 0,827

Fz_t_traction_max 0,671 Range_of_motion_in_eversie_max 0,866

Fx_t_traction_max 0,73 Range_of motion_dorsi_plantar_max 0,916

Vector angel_t_traction_max 0,75 Range_of_motion_pron_sup_t_Fzi_max 0,913

v_COM_x_CO 0,903 Range_of_motion_ankle_torsion_max 0,956

v_COM_x_TO / Range_of_motion_ext_flex_knee_max 0,928

v_COM_y_CO / Chronbach's alpha coefficient < 0.70 in bold

v_COM_y_TO 0,939

t_Fyi_max [s] /

Fyi_max [BW] 0,439

Fyi_av [BW] 0,331

t_LRyi_max [s] 0,788

LRyi_max [BW/s] /

LRyi_av [BW/s] /

tot_hory_imp [BWs] 0,946

v_COM_hor_CO 0,83

v_COM_hor_TO 0,914

t_Fhori_max [s] 0,791

Fhori_max [BW] 0,806

Fhori_av [BW] 0,925

t_LRhori_max [s] 0,724

LRhori_max [BW/s] 0,949

LRhori_av [BW/s] 0,917

tot_hor_imp [BWs] 0,964

Cronbach Alpha coefficient Cronbach Alpha coefficient

Chronbach's alpha coefficient < 0.70 in bold
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Abridgement Discription Unit

t_max_COM_x [s] xxxxx (inapplicable for 90° and 135° cutting maneuvers) xxxxx

contact time [s] Contact time during movement s

t_Fzi_max [s] Epoch of maximal vertical impact force s

Fzi_max [BW] Maximal vertical impact force (Fzi) BW

Fzi_av [BW] Mean vertical impact force (from contact to Fzi_max) BW

t_LRzi_max [s] Epoch of maximal vertical Loading Rate (before Fzi_max) s

LRzi_max [BW/s] Maximal vertical Loading Rate  (before Fzi_max) BW/s

LRzi_av [BW/s] Mean vertical Loading Rate  (from contact to Fzi_max) BW/s

t_Fxi_max [s] Epoch of maximal anterior-posterior impact force s

Fxi_max [BW] Maximal anterior-posterior impact force (Fxi) BW

Fxi_av [BW] Mean anterior-posterior impact force (from contact to Fxi_max) BW

t_LRxi_max [s] Epoch of maximal anterior-posterior Loading Rate (before Fxi_max) s

LRxi_max [BW/s] Maximal anterior-posterior Loading Rate  (before Fxi_max) BW/s

LRxi_av [BW/s] Mean anterior-posterior Loading Rate  (from contact to Fxi_max) BW/s

tot_vert_imp [BWs] Total vertical impuls (curve above BW) BWs

tot_horx_imp [BWs] Total horizontal impuls in anterior-posterior direction BWs

Traction_max [-] Maximal traction during the movement (except "artefact" at the end) -

Traction_av [-] (0,1-0,2s) Mean traction between 0,1 s and 0,2 s of contact time -

Traction_av [-] (0,15-0,25s) Mean traction between 0,15 s and 0,25 s of contact time -

Traction_av [-] (0,1-BW/2) Mean traction between 0,1 s of contact time and epoch of Fz going under BW/2 -

Traction_av [-] (±5% COMx) Mean traction between ± 5% marge of t_max_COMx -

Mz_max [BWm] Maximal free moment BWm

t_Mz_max [s] Epoch of the maximal free moment s

Mz_min [BWm] Minimal free moment BWm

t_Mz_min [s] Epoch of the minimal free moment s

Mz_av [BWm] (±5% COMx) Mean free moment (between ± 5% marge of t_max_COMx) BWm

rel_coef_max [m] Maximal release coëfficiënt (Mz/Fz) during the movement -

rel_coef_av [m] (±5% COMx) Mean release coëfficiënt (Mz/Fz) between ± 5% marge of t_max_COMx -

foot_inclination_initial [°] Initial foot inclination angle (footsole in respect to the ground) °

foot_rotation_angle_initial [°] Initial rotation angle of the foot °

foot_rotation_angle_min [°] Minimal rotation angle of the foot during contact °

foot_rotation_angle_max [°] Maximal rotation angle of the foot during contact °

heel_translation_x_max [m] Distance in anterior-posterior direction of the heel marker during contact m

instep_translation_x_max [m] Distance in anterior-posterior direction of the instep marker during contact m

in_eversion_initial [°] Initial inversion-eversion angle of the foot (footsole in respect to the ground) °

in_eversion_min [°] Maximal inversion-eversion angle of the foot (footsole in respect to the ground)°

in_eversion_max_angle_change [°/s] Maximal inversion-eversion angle velocity changement (footsole in respect to the ground)°/s

dorsi_plantar_initial [°] Initial dorsi-plantar flexion angle of the ankle °

dorsi_plantar_max [°] Maximal dorsi-plantar flexion angle of the ankle °

dorsi_plantar_max_angle_change [°/s] Maximal dorsi-plantar flexion angle velocity changement °/s
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Abridgement Discription Unit

pron_sup_initial [°] Initial pronation-supination angle of the ankle °

pron_sup_max [°] Maximal pronation-supination angle of the ankle °

pron_sup_max_angle_change [°/s] Maximal pronation-supination angle velocity changement °/s

ankle_torsion_initial [°] Initial torsion angle of the ankle °

ankle_torsion_min [°] Maximal torsion angle of the ankle °

ankle_torsion_max_angle_change [°/s] Maximal ankle torsion angle velocity changement °/s

ext_flex_initial [°] Initial flexion-extension angle of the knee °

ext_flex_min [°] Maximal flexion-extension angle of the knee °

ext_flex_max_angle_change [°/s] Maximal knee extension-flexion angle velocity changement °/s

valg_var_initial [°] Initial valgus-varus angle of the knee °

valg_var_max [°] Maximal valgus-varus angle of the knee °

valg_var_max_angle_change [°/s] Maximal valgus-varus angle velocity changement °/s

knee_torsion_initial [°] Initial torsion angle of the knee °

knee_torsion_min [°] Maximal torsion angel of the knee °

knee_torsion_max_angle_change [°/s] Maximal knee torsion angle velocity changement °/s

t_traction_max Epoch of maximal traction s

Fz_t_traction_max Vertical force on the epoch of maximal traction N

Fx_t_traction_max Horizontal force on the epoch of maximal traction N

Vector angel_t_traction_max Angle between the resultant force of Fz-Fhor and the ground on the epoch of maximal traction°

v_COM_x_CO Speed of COM in anterior-posterior direction at contact m/s

v_COM_x_TO Speed of COM in anterior-posterior direction at take off m/s

Range_of_motion_foot_inclination

Range of motion of the foot inclination angle during impact between CO and 

epoch of Fzi max °

Range_of_motion_foot_rotation

Range of motion of the foot rotation angle during impact between CO and 

epoch of Fzi max °

Range_of_motion_in_eversie_max

Range of motion of the foot inversion-eversion angle between CO and the 

min. value °

Range_of motion_dorsi_plantar_max

Range of motion of the ankle dorsi-plantar flexion angle during CO and the 

max value °

Range_of_motion_pron_sup_t_Fzi_max

Range of motion of the knee pronation-supination angle during CO and epoch 

of Fzi max °

Range_of_motion_ext_flex_knee_max Range of motion of the knee extension-flexion angle during CO and the min. Value°

v_COM_y_CO Speed of COM in medio-lateral direction at contact m/s

v_COM_y_TO Speed of COM in medio-lateral direction at take off m/s

t_Fyi_max [s] Epoch of maximal medio-lateral impact force s

Fyi_max [BW] Maximal medio-lateral impact force (Fyi) BW

Fyi_av [BW] Mean medio-lateral impact force (from contact to Fyi_max) BW

t_LRyi_max [s] Epoch of maximal medio-lateral Loading Rate (before Fyi_max) s

LRyi_max [BW/s] Maximal medio-lateral Loading Rate  (before Fyi_max) BW/s

LRyi_av [BW/s] Mean medio-lateral Loading Rate  (from contact to Fyi_max) BW/s

tot_hory_imp [BWs] Total horizontal impuls in medio-lateral direction BWs

v_COM_hor_CO Horizontal speed of COM at contact (x and y) m/s

v_COM_hor_TO Horizontal speed of COM at take off (x and y) m/s

t_Fhori_max [s] Epoch of maximal horizontal impact force s

Fhori_max [BW] Maximal horizontal impact force (Fhori) BW

Fhori_av [BW] Mean horizontal impact force (from contact to Fhori_max) BW

t_LRhori_max [s] Epoch of maximal horizontal Loading Rate (before Fhori_max) s

LRhori_max [BW/s] Maximal horizontal Loading Rate  (before Fhori_max) BW/s

LRhori_av [BW/s] Mean horizontal Loading Rate  (from contact to Fhori_max) BW/s

tot_hor_imp [BWs] Total horizontal impuls (x and y) BWs
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Standard kinematic conventions in V3D 

Right Leg 

Foot: 

Heel- toe stand    (Toe stand+)   Neutral or flat position ≈ 0° 

Inversion- eversion    (EVERS+)   Neutral position ≈ -0,7° 

Rotation    (ADD+)      

Ankle:  

Dorsi- plantar flexion   (DFL+)     Neutral position ≈ 67,5° 

Pronation- supination   (PRON+)   Neutral position ≈ -9,5° 

Torsion      (FFADDUCTION+)  Neutral position ≈ -7,6° 

Knee: 

Extension- flexion   (EXT+)     Neutral position ≈ -11,9° 

Valgus- varus    (VAR+ or ADD+)   Neutral position ≈ -0,4° 

Torsion     (INTROT+)   Neutral position ≈ -3,8° 

 

 

Hip (FL+)(ADD+) (INTROT+) 

 

Left Leg 

Ankle (DFL+) (INVER+) (FFABDUCTION+) 

Knee(EXT+) (ABD+) (EXTROT+) 

Hip(FL+)(ABD+) (EXTROT+) 
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Anatomical interpretation  
The distal segment moves over the proximal (proximal segment is fixed)  
E.g.: Torsion in the ankle 

 

Foot angle  (Heel- toe stand or foot inclination)  
This is the angle between the foot sole and the ground (Toe stand +) 

 

  

  

Knee and ankle angle (Flexion-extension) 

 

Tibia = proximal 

(fixed) 

Right Foot = distal segment 

Lateral view 

 

  

 

 

The foot adducts respective to the tibia 
Foot Adduction = internal rotation in the ankle 

 
 

α 

α = + 90° 

Neutral or flat 

condition α = 0° 

Knee angle 

Ankle angle 

Neutral knee angle ≈ -11,9° 

 EXT+ = knee angle > 11,9° 

Neutral ankle angle ≈ 67,5° 

DFL+ = ankle angle > 67,5° 
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VARIABLES

Interaction 

effect

Main effect 

surface

Main effect 

shoe N

Mean Stdev Mean Stdev Mean Stdev Mean Stdev Mean Stdev Mean Stdev P-value P-value P-value

contact time [s] 0,211 0,026 0,213 0,022 0,209 0,028 0,221 0,032 0,214 0,033 0,210 0,032 0,394 0,21 0,142 12

v_COM_hor_CO 3,430 0,363 3,549 0,428 3,402 0,480 3,323 0,403 3,366 0,431 3,442 0,459 0,123 0,256 0,581 12

v_COM_hor_TO 4,497 0,358 4,483 0,275 4,494 0,190 4,280 0,280 4,352 0,311 4,373 0,283 0,408 0,006 0,781 12

Fzi_max [BW] 1,968 0,688 1,955 0,695 1,964 0,787 2,288 0,305 2,390 0,228 2,242 0,347 0,417 0,126 0,585 12

LRzi_av [BW/s] 111,031 60,480 111,043 73,339 104,636 60,649 113,541 75,160 112,543 84,719 116,178 77,445 0,682 0,76 0,951 12

Fhori_max [BW] 0,846 0,327 0,828 0,327 0,904 0,345 0,947 0,183 0,914 0,289 0,938 0,240 0,665 0,505 0,177 12

LRhori_av [BW/s] 30,193 16,963 25,377 13,589 26,689 12,746 27,773 17,673 23,728 13,108 27,758 17,289 0,533 0,771 0,114 12

tot_vert_imp [BWs] 0,154 0,031 0,153 0,029 0,150 0,030 0,151 0,030 0,146 0,030 0,146 0,032 0,799 0,212 0,307 12

tot_hor_imp [BWs] 0,172 0,028 0,169 0,028 0,168 0,030 0,168 0,026 0,163 0,030 0,163 0,033 0,856 0,161 0,222 12

Traction_max [-] 0,851 0,074 0,855 0,061 0,848 0,051 0,796 0,057 0,838 0,075 0,805 0,052 0,179 0,017 0,191 12

Traction_av [-] (0,1-0,2s) 0,585 0,056 0,570 0,060 0,583 0,046 0,529 0,070 0,563 0,069 0,575 0,062 0,081 0,038 0,036 7

t_Mz_max [s] 0,026 0,023 0,026 0,017 0,027 0,021 0,025 0,029 0,030 0,033 0,026 0,028 0,85 0,862 0,905 12

Vector_angle_initial [°] 64,618 10,491 63,004 9,183 62,131 7,535 66,696 5,213 63,405 7,960 64,079 4,809 0,592 0,503 0,051 12

foot_inclination_initial [°] 2,413 7,367 0,049 7,558 0,741 4,990 1,546 6,705 0,994 7,780 2,156 5,923 0,412 0,735 0,195 11

foot_rotation_angle_initial [°] -44,607 8,555 -43,615 9,683 -43,173 10,404 -44,962 12,223 -44,088 11,264 -43,195 11,887 0,966 0,856 0,268 11

foot_rotation_angle_max [°] -38,687 11,951 -41,281 11,145 -38,604 11,234 -42,601 14,321 -40,627 13,058 -39,993 14,298 0,378 0,506 0,128 11

in_eversion_initial [°] 10,827 4,550 15,366 6,571 14,349 5,342 8,762 7,257 10,882 5,381 12,869 5,430 0,358 0,033 0,002 12

pron_sup_initial [°] -19,771 8,011 -17,777 8,947 -19,672 8,111 -17,334 7,079 -16,432 6,314 -17,337 7,237 0,803 0,478 0,146 12

valg_var_max [°] 6,700 12,532 7,521 11,910 7,266 12,085 4,385 8,058 5,200 7,089 4,606 7,694 0,87 0,467 0,163 12

knee_torsion_initial [°] -2,276 14,457 -0,894 16,371 -1,720 14,455 -3,851 17,382 -4,608 15,626 -3,086 17,092 0,334 0,715 0,613 12

Range_of_motion_foot_inclination -0,361 2,776 -0,338 3,045 -0,137 1,734 -0,249 2,951 -0,212 2,562 -1,019 2,279 0,184 0,753 0,845 11

Range_of_motion_foot_rotation 3,730 2,175 2,339 1,679 2,216 1,710 2,799 1,478 3,458 2,112 3,059 2,197 0,183 0,244 0,201 9

Range_of_motion_in_eversie_max 7,668 4,843 7,108 4,006 7,016 3,860 6,905 3,903 7,313 4,513 7,199 3,762 0,877 0,869 0,949 12

Range_of motion_dorsi_plantar_max 26,246 3,763 27,378 5,601 26,818 7,894 25,769 6,316 24,684 5,447 24,795 6,355 0,456 0,194 0,975 12

Range_of_motion_ankle_torsion_max 13,124 4,918 16,812 10,111 17,875 13,191 14,661 6,012 16,245 7,570 16,135 7,068 0,563 0,845 0,258 12

Range_of_motion_ext_flex_knee_max 12,008 6,762 12,727 8,323 12,465 7,008 15,224 8,813 13,347 10,631 12,425 9,862 0,38 0,328 0,61 9

Range_of_motion_pron_sup_t_Fzi_max 2,369 3,106 2,047 2,459 2,421 3,297 1,854 2,951 2,704 2,984 2,476 2,469 0,355 0,93 0,654 12

All significant p-values in bold

DRY WET Univariate

A B C A B C
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MAIN SURFACE EFFECTS

VARIABLES DRY WET

t_max_COM_x [s] /

contact time [s] ns

v_COM_hor_CO ns

v_COM_hor_TO >

Fzi_max [BW] ns

LRzi_av [BW/s] ns

Fhori_max [BW] ns

LRhori_av [BW/s] ns

tot_vert_imp [BWs] ns

vert_imp_po [BWs] /

tot_hor_imp [BWs] ns

hor_imp_br [BWs] /

hor_imp_po [BWs] /

Traction_max [-] >

Traction_av [-] >

Mz_av [BWm] /

t_Mz_max [s] ns

Vector_angle_initial [°] ns

foot_inclination_initial [°] ns

foot_rotation_angle_initial [°] ns

foot_rotation_angle_max [°] ns

in_eversion_initial [°] >

pron_sup_initial [°] ns

knee_torsion_initial [°] ns

Range_of_motion_foot_inclination ns

Range_of_motion_foot_rotation ns

Range_of_motion_in_eversie_max ns

Range_of motion_dorsi_plantar_max >

Range_of_motion_ext_flex_knee_max ns

Range_of_motion_pron_sup_t_Fzi_max ns

> or < shows the direction of the significant difference between the 2 surface conditions

≥ or ≤ shows the direction of the significant different trend between the 2 surface conditions

135°
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MAIN SHOE EFFECTS

VARIABLES A B C

t_max_COM_x [s] /

contact time [s] ns

v_COM_x_CO ns

v_COM_x_TO ns

Fzi_max [BW] ns

LRzi_av [BW/s] ns

Fhori_max [BW] ns

LRhori_av [BW/s] ns

tot_vert_imp [BWs] ns

vert_imp_po [BWs] /

tot_hor_imp [BWs] ns

hor_imp_br [BWs] /

hor_imp_po [BWs] /

Traction_max [-] ns

Traction_av [-] 1 ≤ 1,2 2 (only wet*)

Mz_av [BWm] /

t_Mz_max [s] ns

Vector_angle_initial [°] 1 > 2 2

foot_inclination_initial [°] ns

foot_rotation_angle_initial [°] ns

foot_rotation_angle_max [°] ns

in_eversion_initial [°] 1 < 2 2

pron_sup_initial [°] ns

knee_torsion_initial [°] ns

Range_of_motion_foot_inclination ns

Range_of_motion_foot_rotation ns

Range_of_motion_in_eversie_max ns

Range_of motion_dorsi_plantar_max ns

Range_of_motion_ext_flex_knee_max ns

Range_of_motion_pron_sup_t_Fzi_max ns

135°

This table shows the signifanc values from the pairwise comparison post-hoc tests of the main shoe effect 

included in the form of numeric codes (1 and 2). Values that, within the same variable, contain a similar numeric 

code are not significantly different. Values that contain a different numeric code are significantly different.
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Proefpersoon

Droog Nat Droog Nat Droog Nat

AV -44,009 -54,729 -48,601 -56,766 4,593 2,037

CB -38,256 -31,815 -52,608 -49,475 14,352 17,660

JH -34,627 -39,816 -57,978 -69,195 23,351 29,379

JL -46,667 -59,470 -51,845 -60,151 5,178 0,681

JS -44,301 -53,486 -49,151 -55,005 4,850 1,519

KH -43,126 -45,801 -48,212 -47,704 5,087 1,902

MK -37,183 -35,169 -55,197 -58,296 18,014 23,126

MM -48,834 -44,935 -54,757 -48,720 5,923 3,785

NH -40,676 -34,950 -45,239 -44,117 4,563 9,168

SBE -36,624 -32,180 -53,297 -50,198 16,673 18,019

SVG -50,721 -63,542 -51,668 -63,542 0,948 0,000

VC -52,230 -42,929 -56,247 -51,607 4,017 8,678

Gemiddelde -43,104 -44,902 -52,067 -54,565 8,962 9,663

SD 5,779 10,818 3,735 7,317 7,136 9,992

Proefpersoon

Droog Nat Droog Nat Droog Nat

AV 0,190 0,194 0,057 0,034 81,046 60,506

CB 0,244 0,221 0,099 0,089 144,424 199,169

JH 0,262 0,304 0,114 0,139 204,236 211,360

JL 0,187 0,196 0,068 0,026 76,304 25,744

JS 0,198 0,200 0,072 0,042 67,678 35,873

KH 0,201 0,254 0,065 0,045 78,256 42,277

MK 0,246 0,267 0,112 0,122 160,836 189,044

MM 0,207 0,192 0,067 0,058 88,397 65,252

NH 0,219 0,226 0,067 0,061 67,768 150,287

SBE 0,201 0,202 0,091 0,088 183,898 204,756

SVG 0,202 0,208 0,024 0,005 40,051 0,000

VC 0,204 0,190 0,058 0,072 69,110 119,968

Gemiddelde 0,213 0,221 0,074 0,065 105,167 108,686

SD 0,024 0,036 0,026 0,039 53,443 79,135

Maximale kniehoek [°] Δ θ [°]Initiële kniehoek [°]

Contacttijd [s] Δ θ/Δ T  [°/s]Δ T [s]


